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 احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسـالم عىل خاتم املرسـلني، وعىل آله وصحبه 

أمجعني.
=WÑ≈f=_‹`

فإن اهللا  قص عىل نبيه بعض ما كان من احلوادث التي سـىل هبا نبيه وصربه، 
حتى بلغ دعوة ربه.

  ¡] : وهذا القصص القرآين هو أحسـن القصص وأكمله وأمجله كام قال 
  °    ¯   ®   ¬   «   ª   ©¨   §   ¦       ¥   ¤   £   ¢

  Á  À  ¿        ¾  ½ ] : ±]  [M: ٣] ويف آخـر السـورة قـال 

  Ð  Ï  Î     Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ  Å  ÄÃ  Â

 .[١١١ :M] [Ô      Ó  Ò  Ñ

 قال ابن سعدي  يف (تفسريه):  «أحسن القصص» وذلك؛ لصدقها وسالمة 
عباراهتـا ورونـق معانيها... - إىل أن قال-: «وأهنا أحسـن القصـص عىل اإلطالق، فال 

يوجد من القصص يف يشء من الكتب مثل هذا القرآن». اهـ
تبليـغ  يف  النبيني0وأخبـاره  خاتـم  قصـص  احلسـنة  القصـص  ومـن 
 رسـالة ربـه ومـا حصل لـه إزاء ذلك مـن قومه، وهـو ما اصطلـح عليه بالسـرية النبوية

 . له 



٦
  h  g] :وملـا كان اهللا -تبارك وتقدس- قد تكفـل بحفظ كتابه كام يف قوله تعاىل

:
m   l  k      j  i] [S: ٩]، وكان هذا متضمنًا(١)

 ١- حلفظه عند إنزاله. 

٢- وحفظه بعد إنزاله، فاألول حفظه من مسـرتقي السـمع من كل شيطان رجيم، وبعد 
إنزاله إيداعه يف قلب نبيه 0وبعد ذلك يف قلوب أمته. 

٣- ويتضمن حفظ ألفاظه من التغيري، أو التبديل، أو النقص.
ا حلفظ السـنة النبوية وما حيصل به حفظ  ٤- ومتضمنًا حلفظ معانيه؛ وكان هذا مسـتلزمً
الكتاب، فهذا القدر حمفوظ، إذ السنة تكمل القرآن وترشحه وتفرسه وتبينه، والسرية 
ـا عن ذلك حيث  النبويـة داخلـة يف هذا االلتزام، واهللا يتـوىل حفطه، وما كان خارجً

يقوم الدين وتثبت امللة بدونه فهذا قدر يسري... 
 وقـد قام علامء اإلسـالم بالتنقيب والبحث يف أسـانيد احلديـث واألخبار النبوية، 
ورضبـوا أروع األمثلـة يف التثبـت، وبيان صحيـح األخبار من سـقيمها، وقعدوا قواعد 
حمكمـة، وأسسـوا أصـوالً ثابتة حفظت – بفضـل اهللا- ما حفظت مـن دواوين احلديث 

. والسنة وأخبار النبي0وأخبار أصحابه 

ا حيتاج هلا املرء يف دينه ككثري من أخبار   وملـا كانت األخبار التـي ال تتضمن أحكامً
السـرية وحوادثهـا رواها اإلخباريون وتناقلوها وألفوا فيهـا املؤلفات، وقد حرص كثري 
من حمبي السـنة ومحلتهـا عىل الفحص والتدقيق جلملة األخبـار وتطبيق قواعد املحدثني 

. ا للمسلمني، وذبًا عن أخباره  عليها؛ نصحً

(١) انظر «تفسري السعدي» لسورة احلجر آية [٩].



٧
W€È|||–`Ë إن األئمـة املتقدمني هلم نظر يف األحكام والسـنن، ونظـر آخر يف األخبار 
املحضة التي هي من مكمالت السـرية، وسـادة ملا فقد من حلقاهتا، فشـددوا يف األول، 

.
وتساحموا يف الثاين(١)

ـا وإفـادة لقراء السـرية، واملتلذذين بسـامعها؛ قام مجاعة من محلـة العلم من  وإمتامً
الفضالء بالفحص والتنقيب لكل أخبار السرية وهم كثر كاأللباين والطرهوين والعمري 
والعوشـن... ومنهم صاحب الفضيلة الشـيخ/ حممود املالح أحد طالب العلم ومحلته، 
فنقب عىل كتاب: (الرحيق املختوم) لفضيلة الشـيخ/صفي الرمحن املباركفوري  
 ، ا سـليامً وكشـف عـن أخباره، وعلق عليـه؛ فصار الكتاب – بعـد هذا البحث – مرجعً
ا آمنًا ملرتاديه والغائصني فيه، فجزاه اهللا خري اجلزاء وأوفاه عىل ما نصح به.. وسدد  وبحرً

قلمه وفكره.. 
µæb…‹a@lä@!@á·®aÏ

 hk‘Ë=

عشية اخلميس غرة شعبان ١٤٣٠هـ 

(١) وهذا التسامح يف الرواية والنقل رشيطة أال تكون احلادثة تتضمن نكارة حييلها العقل، أو تردها األخبار 
الصحيحة األخر، أو تتضمن شينًا أو عيبًا عىل مسلم، أو خمالفة لقاعدة من قواعد الدين أو آدابه.





 احلمـد هللا رب العاملـني، وال عدوان إال عىل الظاملـني، والعاقبة للمتقني، والصالة 
والسـالم عىل أرشف األنبياء واملرسـلني، وعىل آله وصحبه ومن تبعهم بإحسـان إىل يوم 

WÑ≈f=_‹` .الدين
 فإن قراءة السرية النبوية ومدارستها تساعد املسلم عىل معرفة الرسول 0 
عن قرب؛ مما يؤدي إىل زيادة حمبته وإتباعه، وبخاصة حينام يطالع األخبار والقصص عن 
بداية الدعوة، وما القاه الرسول 0 من: مصاعب وأهوال وتكذيب وعناد من 
كفار قريش والطائف وغريهم، وكيف صرب عىل أذاهم؛ حتى اضطروه للهجرة للمدينة، 
واسـتطاع أن يبني دولـة جديدة، و يرفع قواعدهـا بالرغم من كثرة األعـداء واملنافقني، 
ا يف عـرشة آالف جماهد، حيث حتقق  ا منترصً واسـتطاع يف ثامنيـة أعوام أن يعـود ملكة فاحتً
ا، ورفعـت راية التوحيد يف أرجاء  النـرص، وجاء الفتح، ودخـل الناس يف دين اهللا أفواجً
اجلزيرة ...كل هذه األحداث العظيمة وغريها حني تطالعها من كتاب: «الرحيق املختوم» 
لصفي الرمحن املباركفوري  تشعر وكأنك تعيشها بنفسك، وحتس بمشاعر احلزن 
تارة، والفرح تارة أخر؛ ملا متيز به الكتاب من أسـلوب رائع يف عرض أحداث السـرية 

وتسلسلها مع سهولة يف األلفاظ ومجال يف العبارات.
ولكن املتأمل يف الكتاب جيد بعض امللحوظات التي حتتاج إىل تعليق وإيضاح ومن 

�هنا كان هذا الكتاب. � �  ! " # $ % & ' ( # $ ) *  + $ , * " #
=_‹=_Â·‹=i_gã`=ÓÑ≈ÿ اختياري لكتاب: (الرحيق املختوم) لدراسـته والتعليق عليه

=WÏŸÍ



١٠
١- يعد كتاب: (الرحيق املختوم) من أشهر كتب السرية حاليًا، وقد انترش بصورة 
ا، بل لو عمل له إحصاء يف عدد طبعاته لكان يف املركز األول عىل مستو العامل  كبرية جد¥

اإلسالمي. 
ا لكثري ممن يدرس السـرية النبوية، بل  ٢- صـار كتـاب: (الرحيق املختـوم) مرجعً
صـار الكتاب املعتمد تدريسـه يف مقرر السـرية لكثري مـن املعاهد العلميـة، واجلامعات 

اإلسالمية، والدورات الرشعية.
 ٣- فـوز الكتـاب باملركـز األول يف مسـابقة السـرية النبويـة العاملية التـي نظمتها 

رابطة العامل اإلسـالمي، وأعلنت عنها عقب أول مؤمتر للسرية النبوية الذي عقدته دولة 
باكسـتان يف شـهر ربيع األول عام ١٣٩٦هـ، وهذا مما زاد الثقة بالكتاب، وأن ما جاء به 

ال اعرتاض عليه.
٤- وجـود كثـري من امللحوظات عىل كتـاب: (الرحيق املختوم) -وهذا ما سـرتاه 
يف هـذا الكتـاب -؛ ممـا جيعلنا نحرص عىل صفاء السـرية النبوية، وصحة مـا يذكر فيها، 

. وكذلك بيان األحاديث الضعيفة التي ذكرها املؤلف 
٥- أسـوة بعلامئنـا فيـام كتبوه مـن تعليقات عىل الكتـب وبخاصة املشـهورة منها، 
وذات األثـر يف واقـع الناس، كام فعل العالمـة األلباين  مع كتاب: (فقه السـرية) 
ا؛ وبخاصة أن املباركفوري قد اسـتفاد من الغزايل بصورة  للغـزايل وكذلك للبوطي أيضً

. كبرية كام استفدت من كتب األلباين 
ا؛ فقد قمت بتدريسـه  ٦- صلتـي القوية بكتـاب الرحيق املختـوم، والقديمة أيضً
بتكليف من شيخي الفاضل/ إبراهيم بن حممد عبدالعزيز  وذلك يف عام ١٤١٣هـ، 
وسـجلت حينها امللحوظات عىل نسـختي اخلاصة، وقد انتظـرت أن يقوم بالتعليق عىل 
كتـاب (الرحيـق املختوم) غريي طـوال هذه الفرتة، أو أن يقـوم املؤلف  بإصالح 



١١
ذلـك يف الطبعـة اجلديـدة، ولكن مل يكـن يشء من ذلك، ومع إحلاح بعـض من يظن فينا 

ا عىل إخراج هذه امللحوظات؛ استعنت باهللا وحده عىل مجع مادة هذا الكتاب. -خريً � . / � � � 0 1 � 2 � 3 4 �
١- قرأت الكتاب مرة أخر، وسجلت ما رأيته من ملحوظات حتتاج إىل تعليق.

٢- قارنت بني الطبعة القديمة واجلديدة، وأثبتت ما بينهام من فروق، وبخاصة فيام 
يتعلق بامللحوظات.

٣- ذكرت ترمجة خمترصة ملؤلف الرحيق املختوم الشيخ/صفي الرمحن املباركفوري 
 يف أول الكتـاب؛ حتـى يعرفـه القراء عـن قرب، ويعلـم اهللا  مد حبي له، 
وتقديري لكتابه (الرحيق املختوم)، وأسأل اهللا أن يسقيه من الرحيق املختوم يوم القيامة؛ 

لتقريبه سرية الرسول 0 للمسلمني. 
٤- ذكـرت كالم املؤلف من الرحيق املختـوم بنصه، والتزمت بذكر العنوان الذي 
جـاء حتته؛ حتى يسـهل الرجوع إليه بغـض النظر عن اختالف الطبعـة، وصدرت كالم 
ا اخلطأ  املؤلـف بلفـظ: (قوله:)، ثـم ذكرت كالم أهـل العلم عىل كالم املؤلـف، موضحً

والصواب حتى يكون القارئ عىل بينة. 
؛ حتى يتناسب مع اجلميع: من أراد االختصار  ا ومطوالً ٥- جعلت التعليق خمترصً

يكفيه احلكم املصدر به التعليق، ومن أراد التفصيل فليواصل البيان.
٦- خرجت اآليات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم اآلية بعدها مبارشة.

ا  ٧- بينت أحكام األحاديث الواردة يف الكتاب من حيث الصحة والضعف معتمدً
عىل كالم أهل العلم من السـابقني واملعارصين ناسـبًا القول لقائله، وسـتجد يف الكتاب 
أقـواالً البن القيم، والذهبي، وابن كثري، وابن حجر، والشـنقيطي، واأللباين، وغريهم، 



١٢
وحرصت عىل ذكر معلومات الكتاب كاملة مثل: دار النرش، والطبعة، والعام... وذلك 

عند ذكره ألول مرة مكتفيًا بذلك عن ذكر املراجع يف آخر الكتاب.
٨- التعليق عىل كتاب الرحيق املختوم عىل ثالثة أقسام:

^˚J€Ë عبارات للمؤلف، األوىل استعامل غريها. 
^JÏ‡_oÿ أحاديث ضعيفة.

^Jpÿ_oÿ حوادث وقصص يف السرية مل تثبت.
وحرصـت عىل تعقبها، والتعليق عليها وفق تسلسـل الكتاب؛ حتى يكون أسـهل 

للقارئ. 
٩- وقد جعلت الكتاب من مقدمة وبابني وخامتة عىل النحو التايل:

›—WÔ‹Ñ وضحت فيها سبب تأليف الكتاب وخطة البحث.
^J€Ë˚^=i_gÿ وفيه فصالن:

^J€Ë˚^=⁄îÕÿ ترمجة املؤلف.
^JÏ‡_oÿ^=⁄îÕÿ أخطاء عدهلا املؤلف يف الطبعة اجلديدة.

^JÏ‡_oÿ^=i_gÿ التعليق عىل كتاب الرحيق املختوم. 
KÔ›j_Äÿ^

i_k’ÿ^=lÎ›ã=Ñ–Ë=(التعليق عىل كتاب الرحيق املختوم) 
١٠- قد عرضت بعض مباحث الكتاب عىل شـيخنا األسـتاذ الدكتور/ نارص بن 
 عبد الكريم العقل 5، وأثبت تعليقاته منسـوبة إليه، وقد تفضل شـيخنا الفاضل:

، وعلق عليه، وقد أثبت تعليقاته  عبد اهللا بن مانع الروقي 5 بمراجعة الكتاب كامالً
ا أخونا الفاضل الشـيخ:  منسـوبة إليه، وقد كتب مقدمة للكتاب وقد راجع الكتاب أيضً



١٣
حممد بن عبد اهللا العوشـن 5 مؤلف كتاب (ما شـاع ومل يثبت يف السـرية النبوية)، 

ا عن العلم وأهله.  وأبد بعض امللحوظات قمت بتنفيذها؛ فجزاهم اهللا خريً
 وال يظنـن أحد أين هبذا أحذر من قراءة كتـاب: (الرحيق املختوم)، أو أين أنتقص 

مـن قدر املؤلـف  وكتابه، وإنام كتبـت ذلك؛ لعلمي بقيمـة الكتاب وحريص عىل 
كاملـه؛ وألنـه من أفضل ما كتب يف السـرية يف العرص احلارض، أسـأل اهللا أن جيزي مؤلفه 

خري اجلزاء.
وهـذا ومـا كان من خطأ، أو نسـيان، أو زلل فأسـال اهللا أن يعفو عنـا، وأن يعاملنا 
ا من دلنا عليه، وما كان من صواب فأسـأله سـبحانه أال حيرمنا  بلطفـه، وجـز اهللا خـريً

األجر، وأن جيعله من العلم النافع، ويكتب له القبول، إنه ويل ذلك والقادر عليه.

ać7rÿ@bć·Ô›èm@‚›éÏ@ÍjzñÏ@Í‹e@Ù›»Ï@á·´@bÂÔj‰@Ù›»@!a@Ù›ñÏ

=Êgk‘

السعودية، مدينة الرياض
 شهر رجب ١٤٣٠هـ 

 malmalah@hotmail.com

هاتف/٠٥٠٨٤٥٧٥٧٠
 

 





!_
W„˙îÃ=ÊÎÃË

KŒÿ¯›ÿ^=Ô›ràj=J€Ë˚^=

KÓÑÍÑsÿ^=Ô≈g ÿ^=ÏÃ=Œÿ¯›ÿ^=_ÂÿÑƒ=Ú_ ~`=JÏ‡_oÿ^





١٧
!+5 6 7 8 9 6 � � 4 � � 
 4 : � � � � 8 ; � � � � � � � < = > ?

(فهذه جوانب موجزة من ترمجة علمٍ من أعالم أهل احلديث باهلند، الشيخ العالمة 
@املحدث الفقيه صفي الرمحن املباركفوري   وأسكنه فسيح جناته.  A B C D

هـو صفـي الرمحن بن عبد اهللا بن حممد أكرب بن حممد عيل بن عبد املؤمن بن فقرياهللا 
@املباركفوري األعظمي. A E F G H

ولد الشـيخ يف ٦ من يونيو ١٩٤٣م حسـب ما دون يف شـهادته الصادرة بقرية من 
@ضواحي مباركفور وهي معروفة اآلن بقرية حسني آباد، الواقعة يف مقاطعة أعظم كده. A E ( I J

تنتسب أرسة الشيخ إىل األنصار وتعرف هبذا، ومن ينتسب إىل األنصار كثريون يف 
اهلنـد، ويزعم عامة هؤالء ممن ينتمي إىل األنصار هناك أهنم من ولد الصحايب اجلليل أيب 

@أيوب األنصاري  واهللا أعلم. A  I $ K F H A " & L M E
تعلـم يف صبـاه القرآن الكريـم، ثم التحق بمدرسـة دار التعليم يف مباركفور سـنة 
 ١٩٤٨م وقـىض هنـاك سـت سـنوات دراسـية أكمـل فيهـا دراسـة املرحلـة االبتدائية.

ثـم انتقل إىل مدرسـة إحيـاء العلوم بمباركفور يف شـهر يونيو سـنة ١٩٥٤م، حيث بقي 
هناك مخس سنوات يتعلم اللغة العربية وقواعدها والعلوم الرشعية من التفسري واحلديث 



١٨
والفقه وأصوله وغري ذلك من العلوم، حتى خترج منها يف شهر يناير سنة ١٩٦١م، ونال 

شهادة التخرج بتقدير ممتاز.
 كـام حصـل عـىل الشـهادة املعروفـة بشـهادة «مولـوي» يف فربايـر سـنة ١٩٥٩م.
ثم حصل عىل شهادة (عامل) يف فرباير سنة ١٩٦٠م من هيئة االختبارات للعلوم الرشقية 
يف مدينـة اهللا أبـاد باهلند. ثم حصل عىل شـهادة الفضيلة يف األدب العريب يف فرباير سـنة 

@١٩٧٦م. N O � P Q # $ H N & " L M # $ R & S # $ T ( & I U V W D $ � X
بعـد خترجه من كلية (فيض عام) اشـتغل بالتدريس واخلطابـة وإلقاء املحارضات 
والدعـوة إىل اهللا يف مقاطعـة (اهللا آبـاد) وناغبـور. ثـم دعي إىل مدرسـة فيض عـام بمئو 
وقـىض فيهـا عامني. ثم درس سـنة واحـدة بجامعة الرشـاد يف أعظم كده. ثـم دعي إىل 
مدرسـة دار احلديـث ببلـدة مـؤ يف فربايـر سـنة ١٩٦٦م، وبقـى هنـاك ثالث سـنوات 
يـدرس فيهـا، ويدير شـؤوهنا الدراسـية والداخليـة نيابة عـن رئيس املدرسـني. ثم نزل 
ببلدة سـيوين يف يناير سـنة ١٩٦٩م يدرس يف مدرسـة فيض العلوم، ويدبر مجيع شؤوهنا 
الداخليـة واخلارجيـة نيابة عن األمني العام ويرشف عىل املدرسـني، إضافـة إىل اخلطابة 
يف جامـع سـيوين، كام كان يقـوم بجـوالت يف أطرافهـا وضواحيها إللقـاء املحارضات 
بـني املسـلمني ودعوهتـم إىل تعاليـم اإلسـالم وفـق الكتـاب والسـنة وهنـج السـلف 
ا من الـرشك واملحدثات يف الديـن، وقىض هناك أربعة أعوام دراسـية. الصالـح، وحمـذرً
دار  مدرسـة  يف  بالتدريـس  قـام  ١٩٧٢م،  سـنة  أواخـر  يف  وطنـه  إىل  رجـع  وملـا 
دراسـيتني. سـنتني  فيهـا  وقـىض  التعليميـة،  شـؤوهنا  إدارة  تـوىل  كـام   التعليـم، 
ثـم انتقـل إىل اجلامعة السـلفية ببنارس بطلب مـن األمني العام للجامعة سـنة ١٩٧٤م، 
عـرش  ملـدة  فيهـا،  والدعويـة  والتدريسـية  التعليميـة  باملسـؤوليات  بالقيـام  واسـتمر 
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سـنوات. ويف تلـك الفـرتة أعلنـت رابطـة العـامل اإلسـالم بمكـة املكرمة عقد مسـابقة 
املؤمتـر اإلسـالمي األول للسـرية  النبويـة الرشيفـة، وذلـك يف  السـرية  عامليـة حـول 
النبويـة الـذي عقـد بباكسـتان سـنة ١٩٧٦م، فقام الشـيخ عىل إثـر ذلـك بتأليف كتاب 
 (الرحيـق املختـوم) وقدمه للجائزة، ونال بـه اجلائزة األوىل من رابطة العامل اإلسـالمي.
خدمـة  مركـز  يف  باحثًـا  ليعمـل  النبويـة  باملدينـة  اإلسـالمية  اجلامعـة  إىل  انتقـل  ثـم 
 السـنة والسـرية النبويـة عـام ١٤٠٩هــ. وعمـل فيـه إىل هناية شـهر شـعبان ١٤١٨هـ 
ويقول الدكتور عاصم القريويت: وكان دور الشـيخ املباركفوري  يف جمال السـرية 
ا خالل عمله يف مركز خدمة السنة والسرية النبوية، وكان ذلك جلي¥ا يف اخلطط  النبوية متميزً
التي وضعت من قسم السرية الذي كان ركنه األساس، ومن خالل نقده وتقاريره للكتب 
والبحوث التي كانت حتال إليه يف السرية النبوية للتحكيم، كام كان له التقدير واالحرتام 
 من الباحثني يف املركز املذكور ومن أهل العلم واملسؤولني يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة.
ثم انتقل إىل مكتبة دار السـالم بالرياض، وعمل فيها مرشفًا عىل قسـم البحث والتحقيق 

. @العلمي إىل أن توفاه اهللا  A B Y * Z V [ \ J U V
=W_‰âàf`=ÓÑƒ=hì_·‹=Êj_Îv=ÏÃ=ÅÎêÿ^=ÿÈj

١- تدريسه يف اجلامعة السلفية ببنارس اهلند.
ا جلمعية أهل احلديث باملركزية باهلند فرتة من الزمن. ٢- عني أمينًا عامً

٣- عني باحثًا يف مركز خدمة السنة والسرية النبوية باجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية.
٤- توىل اإلرشاف عىل قسم البحث والتحقيق العلمي يف مكتبة دار السالم بالرياض.

ا لتحرير جملة (حمدث) الشهرية باللغة األردية باهلند. ٥- كان رئيسً
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للشيخ مؤلفات عديدة يف التفسري، واحلديث النبوي، واملصطلح، والسرية النبوية، 
ـا باللغتني العربية واألردية، ومن أشـهرها وأمهها  والدعـوة، وهـي تربو عىل ثالثني كتابً

باللغة العربية:
١- (الرحيق املختوم): [وقد ترجم هذا الكتاب ألكثر من مخس عرشة لغة خمتلفة].

٢- (روضة األنوار يف سرية النبي املختار). 
٣- (منة املنعم يف رشح صحيح مسلم).
٤- (إحتاف الكرام يف رشح بلوغ املرام).
٥- (هبجة النظر يف مصطلح أهل األثر).

٦- (إبراز احلق والصواب يف مسألة السفور واحلجاب).
٧- (األحزاب السياسية يف اإلسالم)، وقد طبع من قبل رابطة اجلامعات اإلسالمية.

٨- (تطور الشعوب والديانات يف اهلند وجمال الدعوة اإلسالمية فيها).
٩- (الفرقـة الناجيـة خصائصها وميزاهتـا يف ضوء الكتاب والسـنة ومقارنتها مع الفرق 

.(األخر
١٠- (البشارات بمحمد 0 يف كتب اهلند والبوذيني).

١١- (املصباح املنري يف هتذيب تفسري ابن كثري).
WÏŸÍ=_‹=_Â›‰`=‚›Ã=ÔÍÉá˚^=Ô…Ÿÿ_f=Êj_Õÿ¯‹=_‹`Ë

١٢- (ترمجة كتاب الرحيق املختوم).
١٣- (عالمات النبوة).

١٤- (سرية شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب).
١٥- (نظرة إىل القاديانية). 



٢١
 .(فتنة القاديانية والشيخ ثناء اهللا األمرترس) -١٦

١٧- (ملاذا إنكار حجية احلديث؟).
١٨- (إنكار احلديث حق أم باطل).

١٩- (املعركة بني احلق والباطل).
@٢٠- (اإلسالم وعدم العنف). _ G * ` " # $

وقد كتب الشـيخ  العديد من املقاالت يف موضوعات إسـالمية خمتلفة تبلغ 
@املئات، وقد نرشت يف جمالت وصحف خمتلفة يف بالد متعددة. a b & V c E

للشـيخ تالميذ كثريون من خالل تدريسـه يف مـدارس اهلند ومدارسـها واجلامعة 
السلفية ببنارس.

كـام قرأ عليه عدد من طلبـة العلم باململكة العربية السـعودية كتبًا عدة، إبان عمله 
@بمركز خدمة السنة والسرية النبوية باملدينة النبوية. Q & D * I d * e A  O * Z P

امتـاز علـامء اهلنـد بالعنايـة باألسـانيد واإلجـازات فيهـا، وكان للشـيح عنايـة 
أكـرم  بـن  املقـرء حامـد  الشـيخ  باملدينـة  قـرأ عليـه  ، وممـن  إقـراءً وإجـازةً بذلـك 
ا مـن صحيح اإلمـام البخاري مع  البخـاري، والدكتـور عبـد اهللا الزهـراين إذ قرأ أطرافً
 أطـراف الكتـب السـتة. وأمـا مـن اسـتجازه يف احلديـث الرشيـف وعلومـه فكثريون.

كام حصل للشـيخ ما يعرف يف مصطلح احلديث بالتدبيج مع الدكتور عاصم بن عبد اهللا 
القريويت، وذلك بإجازة كل منهام لآلخر، وحصول الرواية هلام بذلك.
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تويف الشيخ عقب صالة اجلمعة١٤٢٧/١١/١٠ هـ املوافق ٢٠٠٦/١٢/١م، يف 
ا  موطنـه مباركفـور أعظم كـر - باهلند، بعد مـرض أملَّ به، جعل اهللا ذلك كفـارة له ورفعً

لدرجته.
تغمد اهللا الشيخ بالرمحة الواسعة، وأدخله فسيح جناته. 

كتبها: طـارق بن صفي الرمحن املباركفوري، الطالب بالدراسـات العليا باجلامعة 
اإلسالمية.

هبا وأضاف إليها بعض اإلضافات د.عاصم بن عبد اهللا القريويت.  وهذَّ

  



٢٣

@+g 4 h  i � � g j � k � � � 2 l m 7 n 7 4 � � o � k p q �l  h  r � � g j � k � � � 2 s � t 4 � � � u �  � �
 توجد بعض األخطاء يف الطبعة القديمة(١) لـ (الرحيق املختوم) قام املؤلف 
بتعديلها يف الطبعة اجلديدة(٢)، سأذكرها هنا مع توضيح التعديل؛ حتى ال ينسب للمؤلف 
ما تراجع عنه بنفسـه، وحتى يعدهلا القراء الذين لدهيم الطبعات القديمة، وسـأقترص يف 

التعليق هنا -غالبًا- عىل كالم املؤلف.
@ طبعات الكتاب التـي تأخذ إذنًـا بالطباعة من رابطة العامل اإلسـالمي  N v v v w � x L V
مازالت هذه األخطاء موجودة فيها؛ألهنا تطبع الكتاب عىل النسخة األوىل التي تقدم هبا 
املؤلف ملسـابقة السـرية النبوية، وذلك مثل طبعة دار أويل النهى بالرياض عام ١٤٢٦هـ 

�والتي تقوم دار اإلفتاء بالسعودية بتوزيعها عىل طلبة العلم.  : 7 � � � y z { h | h � � n
–WÊÿÈ (ولنستمع إىل عائشة الصديقة   تروي لنا قصة هذه الوقعة التي كانت 
 شعلة من نور الالهوت، أخذت تفتح دياجري ظلامت  الكفر والضالل حتى غريت جمر

@احلياة، وعدلت خط التاريخ). ص [٧٧]. } O Q M  # $
–|||_€W (ولنسـتمع إىل عائشـة الصديقـة    تروي لنـا قصة هـذه الوقعة التي 
كانـت نقطة بدايـة النبوة، وأخـذت تفتح دياجري ظلـامت الكفر والضـالل حتى غريت 

جمر احلياة، وعدلت خط التاريخ).ص [٧٥].
عدل (شعلة من نور الالهوت) إىل (نقطة بداية النبوة).

(١) اعتمدت يف البحث عىل الطبعة القديمة طبعة: دار الوفاء ودار احلديث، عام ١٤١١هـ، ١٩٩١م.
(٢) اعتمدت يف البحث عىل الطبعة اجلديدة طبعة دار الوفاء، الطبعة السابعة عرشة، عام ١٤٢٦ هـ، ٢٠٠٥م.
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ا)، ليذهـب ما كان  –WÊ|||ÿÈ (قـال ابن حجـر: وكان ذلـك (أي انقطاع الوحـي أيامً
0 وجـده مـن الـروع، وليحصل لـه التشـوف إىل العود، فلـام تقلصت ظالل 
احلـرية، وثبتت أعالم احلقيقة وعرف 0 معرفة اليقني أنه أضحى نبيًا هللا الكبري 

@املتعال...). ص [٨٠]. } O Q M  # $
ا)؛ ليذهـب ما كان  –|||_€W (قـال ابن حجـر: وكان ذلـك (أي انقطـاع الوحـي أيامً
0 وجده من الروع، وليحصل له التشوف إىل العود، فلام حصل له ذلك وأخذ 

يرتقب جميء الوحي أكرمه اهللا بالوحي مرة ثانية). ص [٧٧] 
@ حذف عبارة فلام تقلصت ظالل احلرية، وثبتت أعالم احلقيقة هنا، لكن  N w � x L V
املؤلف أشـار مـرة أخر إىل أن النبي 0 تعرتيه احلرية والدهشـة، وذلك حتت 

�عنوان (فرتة الوحي) وسيأيت التعليق عليه يف موطنه. 1 m � 7 	 � � � � � � � l 7 �  � � � � � ~ i � � � 	 �
قولـه: (تلقـى النبـي 0 أوامـر عديدة يف قولـه تعـاىل: [|  {       ~  
  ±   °   ¯   ®   ¬   «    ª      ©    ¨      §   ¦   ¥   ¤   £   ¢       ¡ ے   
²] [M: ١- ٦] أوامر بسـيطة سـاذجة يف الظاهر، بعيدة املد والغاية، قوية األثر 

@والفعل يف احلقيقة ونفس األمر). ص [٨٣] } O Q M  # $
–Wl|||Ÿ لقـد أحسـن املؤلف بحـذف هـذه العبـارات يف طبعته اجلديـدة، بل حذف 
ا صدور هذا الوصف (أوامر بسـيطة  العنوان السـابق وقدم وأخر، إال أين اسـتغرب جد¥

. انظر: ص [٧٧] وما بعدها.  ساذجة يف الظاهر) للقرآن منه 



٢٥ � z � � � � � �
WÊkwj=à‘ÖË وفاة أيب طالب، خدجية إىل رمحة اهللا، تراكم األحزان ثم قال:  (وألجل 
تواىل مثل هذه اآلالم يف هذا العام سامه رسول اهللا 0 عام احلزن، وهبذا اللقب 

@صار معروفًا يف التاريخ). ص [١٣٩] } O Q M  # $
(وألجل تواىل مثل هذه اآلالم يف هذا العام سمى بعام احلزن، وعرف به يف السرية 

والتاريخ). ص [١١٨]
قلـت: لقـد أحسـن املؤلـف  إذ حذف مـا ذكـره يف الطبعات السـابقة أن 
الرسول 0 هو الذي سامه بعام احلزن، وأسند التسمية هنا للمجهول؛ ألنه ال 
ا  تثبت هذه التسـمية عن الرسـول 0؛ ألن اخلرب ضعيف ال يصح لكونه معلقً

بدون إسناد. 
�انظر: كتاب: «دفاع عن احلديث النبوي والسرية» لأللباين  ص [١٨]. � � 7 ~ � 
 	 s ~ � � � � g h � � � �

الن - اسـمه ثابت بن أرقم - فأخذ الراية  جْ –WÊ|||ÿÈ (وحينئـذ تقدم رجل من بني عَ
وقـال: يا معرش املسـلمني، اصطلحوا عـىل رجل منكم، قالوا: أنت. قـال: ما أنا بفاعل، 

ا). ص [٤٦٣]  @فاصطلح الناس عىل خالد بن الوليد، فلام أخذ الراية قاتل قتاالً مريرً } O Q M  # $
الن - اسـمه ثابـت بن أقرم - فأخذ الراية وقال:  جْ (وحينئـذ تقدم رجل من بني عَ
يا معرش املسلمني، اصطلحوا عىل رجل منكم، قالوا: أنت. قال: ما أنا بفاعل، فاصطلح 

ا). الناس عىل خالد بن الوليد، فلام أخذ الراية قاتل قتاالً مريرً



٢٦
قلت: عدل املؤلف االسم من (ثابت بن أرقم) إىل (ثابت بن أقرم) وهو الصحيح 
كام يف «اإلصابة» (١٩٠/١) ط. دار العلوم، وفتح الباري (٥٨٤/٧) لكن إسناد احلادثة 

�ضعيف كام قال احلافظ ابن حجر. � p q � � � � 8 � � �
–WÊ|||ÿÈ=(...وما أحبوه كذلك إال ألن أنصبته من الكامل الذي يعشـق عادة مل يرزق 

@بمثلها برش). ص [٥٦٦].  } O Q M  # $
 (...ومـا أحبـوه كذلك إال ألن أنصبته من الكامل الذي حيبب عادة مل يرزق بمثلها 

برش). ص [٤١٢] 
–Wl|||Ÿ عدل (يعشـق) إىل (حيبب) وذلـك ألن احلب لفظ رشعـي وارد يف الكتاب 
والسـنة، وعبادة أمرنا هبا، أما العشـق فهو حب مع شـهوة ومن ألفاظ الصوفية، وشتان 

ما بينهام.

  



@_
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 @_� � 7 . � 4 � � � ~ : � � � � - � . 9 � 3 � � ~ 3 j . � �
هذه تعليقات عىل األخطاء املوجودة يف كتاب (الرحيق املختوم) يف مجيع طبعاته   
القديمة واجلديدة عىل حد سواء، ومل يتعرض هلا املؤلف  بالتعليق عليها يف طبعته 
ا ذكر العنوان الـذي جاءت حتته؛  اجلديـدة، وقـد عرضتها وفق تسلسـل الكتـاب، ملتزمً
حتى يسـهل عىل القارئ متابعتها وتصحيحها من نسـخته من كتاب (الرحيق املختوم)، 

gوإليك البيان: 	  i 4 � � 
 	
–WÊÿÈ (...وكان من حديث هذا الكتاب أين مل أطلع عىل إعالن الرابطة عن املسابقة 
ا  لْ إىل اإلسهام فيها، بل رفضت هذا االقرتاح رفضً يف وقته، وملا أخربت به بعد حني مل أمِ

كليًا إال أن القدر ساقني إىل ذلك...).
ا حتت عنوان: «السرية اإلمجالية قبل النبوة». وقال أيضً

=–WÊ|||ÿÈ (... والشـك أن القـدر حاطـه باحلفـظ، فعندمـا تتحـرك نـوازع النفـس 
السـتطالع بعـض متع الدنيا، وعندما يرىض باتباع بعـض التقاليد غري املحمودة تتدخل 

العناية الربانية للحيلولة بينه وبينها). 
@ ألفاظ ال تصح. % & L M  # $

–WÊÿÈ=(إال أن القدر سـاقني إىل ذلك...)، (والشـك أن القـدر حاطه باحلفظ...) 
األوىل ترك ذلك اللفظ ألن القدر ال يسـند إليه األفعال أو املشـيئة وغريها، وقد سـألت 
شـيخنا األسـتاذ الدكتور/نارص بـن عبدالكريـم العقل 5 عن هـذا؟ فقال: (هذا 

، وإن كان األوىل ترك استعامله حتى ال يوهم اخلطأ). تساهل من املؤلف 
وقد سئل الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ 5 يف رشحه للطحاوية:



٣٠

Zë (ما حكم قول البعض: شـاءت األقدار، سـاقته األقدار، اقتضته حكمة اهللا، 
شاءت إرادة اهللا، ونحو هذه العبارات؟ فأجاب 5:

 ، ر وهـو اهللا  Zx شـاءت األقـدار، األقـدار مجع قـدر، والقـدر تبع املقدِّ
، فقول القائل: شـاءت األقدار وأشباه ذلك،  والذي يشـاء القدر هو اهللا 
فـإنّ هـذا غلط؛ ألن األقدار ليس هلا مشـيئة، املشـيئة هللا  هو الذي شـاء القدر 

. وشاء القضاء 
وساقته األقدار هذه حمتملة، حمتملة هلذا وهذا، وجتنبها أوىل.

اقتضـت حكمـة اهللا، هـذه صحيحـة ال بـأس هبـا اسـتعملها أهـل العلم؛ ألن 
االقتضـاء خـارج عن اليشء؛ يعني حكمة اهللا نشـأ عنها يشء هـو مقتضاها، اقتضت 
حكمـة اهللا أن يكـون كذا وكـذا؛ يعني من القضـاء الذي حصل؛ يعنـي أن ما حصل 

. موافق حلكمة اهللا 
ا مثل ما سـبق فـإنّ اإلرادة الكونية هي املشـيئة، فقول  شـاءت إرادة اهللا، هـذا أيضً

القائل: شاءت إرادة اهللا كقوله: شاءت مشيئة اهللا، وهو تكرار ال وجه له).
: «األلفاظ يف الرشع عىل  وأضاف شـيخنا عبد اهللا بـن مانع الروقي 5 قائـالً

أقسام منها:
١- لفـظ وارد يف الـرشع له معنى واحد صحيح، فهذ أمره جيل يف إطالقه؛ لوروده وألن 

معناه صحيح.
٢- لفـظ وارد يف الـرشع لـه معنى واحد صحيـح وآخر موهم أو مشـكل، فهذا ال بأس 

بإطالقه؛ لوروده وال يلتفت إىل املعنى املتوهم.
٣- لفظ غري وارد يف الرشع وهو حمتمل ملعنى صحيح وآخر غري صحيح.



٣١
٤- لفـظ غـري وارد يف الرشع ومعناه فاسـد. فهـذا والذي قبله ال يطلقـان، والذي ذكره 
» (املناهي  املؤلف من القسمني األخريين». انظر: «جمموع فتاو ورسائل ابن عثيمني

-اللفظية). � j � � � � 7 � �
–WÊ||||ÿÈ (وقـد ورد أنـه 0كان إذا انتسـب فبلـغ عدنان يمسـك ويقول: 
(كـذب النسـابون)، فال يتجـاوزه، وذهب مجع مـن العلامء إىل جواز رفع النسـب فوق 
ا  عدنان؛ مضعفني للحديث املشار إليه، ولكنهم اختلفوا يف هذا اجلزء من النسب اختالفً
ال يمكـن اجلمـع بني أقواهلـم، وقد مـال املحقق الكبـري العالمة القاىض حممد سـليامن 
 واملسعود إىل ترجيح ما ذكره ابن سـعد - والذي ذكره الطرب   املنصورفور
ا بالتحقيق  وغريمها يف مجلة األقوال - وهو أن بني عدنان وبني إبراهيم  أربعني أبً

الدقيق). ص [٢٦].
احلديث موضوع. � � � � � � � �

أشـار املؤلـف   إىل ضعف احلديـث وزيادة يف اإليضاح نقـول: إن احلديث 
موضوع وإليك البيان: 

قال العالمة األلباين   يف «سلسـلة األحاديث الضعيفة» (٢٢٨/١) حديث 
 .([٣٨ :l] [`  _  ^  ]] :4 ،كذب النسابون) :[١١١] رقم

@ أورده السـيوطي يف «اجلامع» من رواية ابن سـعد، وابن عسـاكر عن ابن  � � � � V
عباس ، وأورده فيام بعد بلفظ: (كان إذا انتسب مل جياوز يف نسبته معد بن عدنان بن أد، ثم 
يمسـك ويقول: كذب النسابون...) وقال: رواه ابن سعد عن ابن عباس، وسكت عليه 
شارحه املناوي يف املوضعني، وكأنه مل يطلع عىل سنده، وإال ملا جاز له ذلك، وقد أخرجه 



٣٢
ابن سعد يف «الطبقات» (٢٨/١/١) قال: أخربنا هشام قال: أخربين أيب عن أيب صالح، 

ا بتاممه. عن ابن عباس مرفوعً
–WlŸ وهشام هذا هو ابن حممد بن السائب الكلبي النسابة املفرس، وهو مرتوك كام 
قال الدارقطني وغريه، ووالده حممد بن السائب رش منه، قال اجلوزجاين وغريه: كذاب، 
وقد اعرتف هو نفسه بأنه يكذب، فرو البخاري بسند صحيح عن سفيان الثوري قال: 

قال يل الكلبي: كل ما حدثتك عن أيب صالح فهو كذب!.
–Wl|||Ÿ كـذا يف «امليزان» وفيه سـقط أو اختصار يمنع نسـبة االعـرتاف بالكذب إىل 

الكلبي، كام سيأيت بيانه يف احلديث [٥٤٤٩].
W„_|||gv=‚|||f مذهبـه يف الدين ووضوح الكـذب فيه أظهر مـن أن حيتاج إىل  =̂€_|||–=Ë
اإلغـراق يف وصفـه يروي عـن أيب صالح، عن ابن عباس التفسـري، وأبو صالح مل ير ابن 
عبـاس، وال سـمع الكلبي من أيب صالح إال احلرف بعـد احلرف، ال حيل ذكره يف الكتب 
فكيـف االحتجـاج بـه؟!، و من هـذه الطريـق أخرجه ابن عسـاكر يف « تاريخ دمشـق» 

�(١٩٧/١/ ١، ١٩٨/ ٢) من خمطوطة ظاهرية دمشق). � � � � � � � �  
–WÊÿÈ (وعن العباس بن عبد املطلب قال: قال رسول اهللا0:(إن اهللا خلق 
اخللق فجعلني من خري فرقهم وخري الفريقني، ثم ختري القبائل، فجعلني من خري القبيلة، 

ا وخريهم بيتًا). ثم ختري البيوت، فجعلني من خري بيوهتم، فأنا خريهم نفسً
 رواه الرتمـذي، كتـاب: (املناقـب)، بـاب: «مـا جـاء يف فضـل النبي 0

 .
ح (٣٦٠٧، ٣٦٠٨)(١)

@ حديث ضعيف. % & L M  # $
(١) ص[٢٧].



٣٣
 رواه الرتمـذي، كتاب: (املناقب عن رسـول اهللا 0)، بـاب: «ما جاء يف 

فضل النبي 0» حديث رقم [٣٦٠٧].
ـا جلسوا فتذاكروا  عن العباس بن عبد املطلب قال: قلت: يا رسـول اهللا! إن قريشً
أحساهبم بينهم فجعلوا مثلك كمثل نخلة يف كبوة من األرض. فقال النبي 0: 
«إن اهللا خلق اخللق فجعلني من خريهم: من خري فرقهم، وخري الفريقني، ثم ختري القبائل 
ـا،  فجعلنـي مـن خري قبيلـة، ثم ختري البيـوت فجعلني من خـري بيوهتم، فأنا خريهم نفسً

وخريهم بيتًا».
=–_€=`WåÎƒ=Èf=(هذا حديث حسن، وعبد اهللا بن احلارث هو أبو نوفل).

ا برقم [٣٦٠٨] قريبًا منه. ورواه الرتمذي أيضً
ورواه اإلمـام أمحـد يف «مسـنده»، مسـند العبـاس بـن عبداملطلـب، حديـث رقم 

.[١٧٨٨]

WøË˜_‡á˚^=hÎ≈è=€_–Ë حسن لغريه.
وصححه األلباين يف (صحيح اجلامع) برقم [١٤٧٢]، ثم تراجع عن ذلك وضعفه 
يف (ضعيـف الرتمذي)، و(السلسـلة الضعيفة) حديث رقـم [٣٠٧٣] حيث قال متعقبًا 
الرتمـذي: (كذا قال! ويزيد بن أيب زياد وهو اهلاشـمي موالهم قـال احلافظ: «ضعيف، 

كرب فتغري، صار يتلقن».
–Wl|||Ÿ وقد اضطرب يف إسـناده، فـرواه هكذا، وقال مرة: عـن عبد اهللا بن احلارث 
عن العباس بن عبد املطلب قال: قلت: يا رسول اهللا... احلديث نحوه.  أخرجه الرتمذي 

ا. أيضً
ومرة قال: عن عبد اهللا بن احلارث بن عبد املطلب عن ربيعة قال:... فذكره نحوه. 

أخرجه احلاكم (٣/ ٢٤٧) وسكت عليه هو والذهبي!).



٣٤
–WlŸ الحظ متن احلديث الذي ذكره املؤلف  جتد ما ييل:

 مل يذكركلمة (من خريهم).
 ذكـر كلمـة (...فجعلنـي مـن خـري القبيلـة) كـذا بالتعريـف ومعنـاه تفضيـل 
 الرسـول 0 عىل قبيلتـه، وهذا املعنى يدل عليه ما بعـده، واملوجود يف احلديث
(...فجعلنـي مـن خـري قبيلة) ومعنـاه تفضيل القبيلة كاملة عىل سـائر القبائـل، والفرق 

¡واضح. � ¢ £ ¤ ¥ � �
–WÊ|||ÿÈ (أما الصابئية - وهي ديانة متتاز بعبادة الكواكب وباالعتقاد يف أنواء املنازل 
وتأثـري النجوم وأهنا هي املدبرة للكون - فقد دلت احلفريات والتنقيبات يف بالد العراق 
وغريهـا أهنا كانت ديانة قوم إبراهيم الكلدانيني، وقد دان هبا كثري من أهل الشـام وأهل 
اليمـن يف غابر الزمان، وبعد تتابع الديانات اجلديـدة من اليهودية والنرصانية، تضعضع 
بنيـان الصابئية ومخد نشـاطها، ولكن مل يزل يف الناس بقايـا من أهل هذه الديانة خمتلطني 

مع املجوس أو جماورين هلم يف عراق العرب وعىل شواطئ اخلليج العريب. ص [٤٦].
 ¦ § ¨ © ª « ¬ 

KÔÙf_îÿ^=Ô—Î—v

àÎo‘=‚f^=¬|||Ã_wÿ= يف «التفسـري» - بعد أن ذكـر اخلالف الوارد يف  =̂€_|||–=

حقيقة الصابئة-(٢٩٠/١) ط.دار طيبة، اإلصدار الثاين حتقيق سامي السالمة: 
(...وأظهـر األقوال- واهللا أعلم- قول جماهد ومتابعيه، ووهب بن منبه: أهنم قوم 
ليسـوا عـىل دين اليهـود وال النصار وال املجـوس وال املرشكني، وإنام هـم قوم باقون 
عـىل فطرهتم وال دين مقرر هلم يتبعونه ويقتفونه؛ وهلذا كان املرشكون ينبزون من أسـلم 

بالصابئي، أي: أنه قد خرج عن سائر أديان أهل األرض إذ ذاك.



٣٥
WÚ_›Ÿ≈ÿ^=ö≈f=€_–Ë الصابئون الذين مل تبلغهم دعوة نبي، واهللا أعلم).

فقد جاء يف «تفسري القرطبي» يف تفسري سورة البقرة اآلية [٦٢]: (اختلف السلف 
يف الصابئني، فقال قوم: هم من أهل الكتاب، وال بأس بذبائحهم ومناكحة نسائهم.

W„Ëà~b=€_–Ë=هم قوم يشبه دينهم دين النصار؛ إال أن قبلتهم نحو مهب اجلنوب 
 . يزعمون أهنم عىل دين نوح 

W„Ëà~b=€_–Ë هم قوم تركب دينهم من اليهودية واملجوسية ال تؤكل ذبائحهم وال 
تنكح نساؤهم. 

W⁄|||Î–Ë هم قوم يعبدون املالئكة، ويصلون إىل القبلـة، ويقرؤون الزبور، ويصلون 
اخلمس، ثم قال: والذي حتصل من مذهبهم أهنم موحدون معتقدون تأثري النجوم...... 

وهلذا أفتى أهل العلم بكفرهم.
WEÓà|||åÎ›ÿ^=ÔƒÈ|||ãÈ›ÿ^F=ÏÃË أن طائفـة الصابئة الوحيدة الباقيـة إىل اليوم، والتي 

تعترب حييى نبيًا هلا هي طائفة املندائية، ويقدسون الكواكب والنجوم.
 ومـن معامل دينهـم االجتاه نحو القطب الشـاميل، وكذلك التعميـد يف املياه اجلارية. 
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتاب: (الرد عىل املنطقيني) ط: ٦ (ص٤٥٤ وما بعدها): 
ا لرشيعة  W„_ƒÈ‡=ÔÙf_îÿ=صابئة حنفاء، وصابئة مرشكون، فاحلنفاء بمنزلة من كان متبعً =̂„d)
 التوراة واإلنجيل قبل النسخ والتحريف والتبديل، وهؤالء محدهم اهللا تعاىل وأثنى عليهم. 
وأمـا الصابئة املرشكون: فهـم قوم يعبدون املالئكـة، ويقرؤون الزبـور، ويصلون، فهم 

يعبدون الروحانيات العلوية).
fiÎ—ÿ يف كتاب: (أحكام أهل الذمة)، النارش: دار الكتب العلمية بريوت –  =̂‚f =̂€_–
لبنان الطبعة الثانية ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢م: (الصابئة أمة كبرية فيهم السعيد والشقي وهي 
إحد األمم املنقسـمة إىل مؤمن وكافر فإن األمم قبل مبعث النبي 0 نوعان: 



٣٦
نوع كفار أشـقياء كلهم ليس فيهم سـعيد كعبدة األوثان واملجوس؛ ونوع منقسمون إىل 
سـعيد وشـقي وهم اليهود والنصار والصابئة. وقد ذكر اهللا سـبحانه النوعني يف كتابه 

  +   *   )   (    '   &   %   $   #   "   !] فقـال: 
 :2] [8  7  6  5  4   3  2  1    0  /  .  -    ,

  ²  ±  °   ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ]̈ :٦٢] وقال يف املائـدة
  .[٦٩ :8] [½  ¼  »  º   ¹  ¸  ¶  µ    ´  ³

وقال يف سـورة احلـج: [+  ,  -  .  /  0  1     2  
[١٧ :g] [A    @    ?  >  =  <  ;:  9    8  7  6  5  4  3
فلم يقل ها هنا: من آمن منهم باهللا واليوم اآلخر ألنه ذكر معهم املجوس والذين أرشكوا 
فذكر سـت أمم منهم اثنتان شـقيتان وأربع منهم منقسـمة إىل شقي وسعيد وحيث وعد 
أهل اإليامن والعمل الصالح منهم باألجر ذكرهم أربع أمم ليس إال. ففي آية الفصل بني 
األمم أدخل معهم األمتني ويف آية الوعد باجلزاء مل يدخلها معهم فعلم أن الصابئني فيهم 
=W«^È‡`=fi‰Ë املؤمن والكافر والشـقي والسـعيد وهذه أمة قديمـة قبل اليهود والنصـار

صابئة حنفاء، وصابئة مرشكون.
وكانـت حـران دار مملكة هؤالء قبل املسـيح وهلـم كتب وتآليف وعلـوم وكان يف 
بغـداد منهـم طائفة كبرية منهـم إبراهيم بن هـالل الصابئ صاحب الرسـائل وكان عىل 
دينهـم ويصـوم رمضان مع املسـلمني وأكثرهم فالسـفة وهلم مقاالت مشـهورة ذكرها 

أصحاب املقاالت....).
W”àÃË=h‰^Ü‹=ÓÑƒ=ÔÙf_îÿ^=„`=_‡Ñ·ƒ=⁄îwkÍ=^ÜÂfË

. ا لنوح   فمنهم من يعتربون أنفسهم أتباعً
 ومنهم من يزعم أنه يتبع حييى بن زكريا.



٣٧
 ومنهم من لفق له مذهبًا من بني اليهودية والنرصانية.

 ومنهم من لفق له مذهبًا من بني اليهودية واملجوسية..).
قال الشيخ مشهور بن حسن آل سلامن يف موقعه اإللكرتوين: (فاخلالصة أن الصابئة 
فرقـة موجودة اآلن وهي كافـرة مرتدة، ومنها فرقة موحـدة يف أصوهلا. واملوجودة اآلن 
وثنية، وال تعامل معاملة أهل الكتاب من حيث جواز الزواج من نسائهم املحصنات، أو 

¡أكل ذبائحهم. واهللا أعلم). انظر: «املوسوعة امليرسة يف األديان واملذاهب املعارصة». ® � ¯ ° � � ± � ² ³ �
–WÊÿÈ (ورو عن النبي 0 أنه قال: (أنا ابن الذبيحني) يعنى إسـامعيل، 

وأباه عبد اهللا) ص [٥٩].
هذا احلديث ال أصل له هبذا اللفظ.  ¦ § ¨ © ª « ¬ 

قال األلباين  يف «السلسلة الضعيفة» حديث رقم [٣٣١]: 
(ال أصـل لـه هبذا اللفظ. ويف «الكشـف» (١/ ١٩٩): قال الزيلعي وابن حجر يف 
«ختريج الكشـاف»: مل نجـده هبذا اللفظ. قلت: احلديـث يف التخريج (٤ /١٤١) ونص 

ابن حجر فيه. «قلت: بيض له - يعني الزيلعي - وقد أخرجه».
ا يف األصـل بعد قوله: أخرجه، إلمالئه فيام  –Wl|||Ÿ كذا قال، والظاهر أنه ترك بياضً

بعد فلم يتمكن، وكأنه كان يظن أن له أصالً فلم جيده، واهللا أعلم.
ا بنسبته إىل النبي 0 فقال  وقد وجدت احلاكم قد علق هذا احلديث جمزومً
يف «املسـتدرك» (٢ / ٥٥٩) بعد أن رو أثرين عن ابن عباس وابن مسـعود أن الذبيح 
هو إسـحاق: وقد كنت أر مشايخ احلديث قبلنا ويف سائر املدن التي طلبنا احلديث فيه 



٣٨
=‚f^=_‡`» :0 وهـم ال خيتلفـون أن الذبيح إسـامعيل، وقاعدهتم فيه قول النبـي
^ÎwÎfÜÿ‚» إذ ال خالف أنه من ولد إسـامعيل وأن الذبيح اآلخر أبوه األدنى عبد اهللا بن 

عبد املطلب، واآلن فإين أجد مصنفي هذه األدلة خيتارون قول من قال: إنه إسحاق.
–WlŸ فلعل احلاكم يشري باحلديث املذكور إىل ما أخرجه قبل صفحات (٢ / ٥٥١) 

من طريق عبد اهللا بن حممد العتبي، حدثنا عبد اهللا بن سعيد (عن) الصنابحي قال:
حرضنا جملس معاوية بن أيب سفيان فتذاكر القوم إسامعيل وإسحاق ابني إبراهيم، 

فقال بعضهم: الذبيح إسامعيل، وقال بعضهم: بل إسحاق الذبيح، فقال معاوية:
 سـقطتم عـىل اخلبـري، كنـا عنـد رسـول اهللا 0 فأتـاه األعـرايب فقـال:
ـا، هلك املال وضاع العيال، فعد عيل بام  يا رسـول اهللا! خلفت البالد يابسـة، واملاء يابسً
أفـاء اهللا عليك يا ابن الذبيحني، فتبسـم رسـول اهللا 0 ومل ينكـر عليه، فقلنا: يا 
أمري املؤمنني وما الذبيحان؟ قال: إن عبد املطلب ملا أمر بحفر زمزم نذر هللا إن سـهل اهللا 
أمرها أن ينحر بعض ولده، فأخرجهم فأسهم بينهم فخرج السهم لعبد اهللا، فأراد ذبحه، 
فمنعـه أخواله من بني خمزوم وقالـوا: ارضِ ربك وافدِ ابنك، قال: ففداه بمئة ناقة، قال: 

فهو الذبيح، وإسامعيل الثاين. 
وسكت عليه احلاكم، لكن تعقبه الذهبي بقوله: قلت: إسناده واه. 

وقال احلافظ ابن كثري يف (تفسريه) (٤ / ١٨) بعد أن ذكره من هذا الوجه من رواية 
.

ا(١) ابن جرير: وهذا حديث غريب جد¥
وأما ما يف (الكشـف) نقالً عن (رشح الزرقاين) عىل (املواهب): واحلديث حسـن 
بـل صححه احلاكم والذهبي لتقويه بتعدد طرقـه، فوهم فاحش، فإنام قال الزرقاين: هذا 

يف حديث (الذبيح إسحاق) وفيه مع ذلك نظر كام سيأيت بيانه -إن شاء اهللا تعاىل-.

(١) انظر كتايب: «األحاديث الضعيفة واملوضوعة التي حكم عليها احلافظ ابن كثري يف تفسريه».



٣٩
ثم إن صاحب (الكشف) عقب عىل ما سبق بقوله: وأقول: فحينئذ ال ينافيه ما نقله 

احللبي يف سريته عن السيوطي أن هذا احلديث غريب ويف إسناده من ال يعرف.
–WlŸ وقد عرفت أن الطرق املشار إليها يف كالم الزرقاين ليست هلذا احلديث، فقد 

اتفق قول الذهبي والسيوطي عىل تضعيفه).
انظر: 

- ختريـج «أحاديث الكشـاف» للزيلعي (١٧٧/٣) ط: دار ابن خزيمـة بالرياض حديث رقم 
[١٠٨٩] حتقيق الشيخ عبداهللا السعد.

- «السلسلة الضعيفة» لأللباين حديث رقم [١٦٧٧].
- «كشـف اخلفـاء ومزيـل اإللباس عام اشـتهر من األحاديث عىل ألسـنة النـاس» حديث رقم 

´[٦٠٦]، إسامعيل بن حممد العجلوين، ط. دار إحياء الرتاث العريب. � � µ � �
ا  –WÊÿÈ=(وملا ولدته أمه أرسـلت إىل جده عبد املطلب تبرشه بحفيده، فجاء مستبرشً
ا  ودخل به الكعبة، ودعا اهللا وشكر له. واختار له اسم حممد - وهذا االسم مل يكن معروفً

تَنَه يوم سابعه كام كان العرب يفعلون). ص [٦١] يف العرب - وخَ
تَنَه يوم سابعه كام كان العرب يفعلون).  ^W“ÎŸ≈kÿ=(......وخَ

–|||_€=^˚Ï‡_gÿ= يف (السلسـلة الضعيفة) حديث رقـم [٦٢٧٠]: (من طريق 

حييى بن أيوب العالف قال: نا حممد بن أيب الرسي العسـقالين: نا الوليد بن مسـلم، عن 
: بَّاسٍ نْ اِبْنِ عَ شعيب بن أيب محزة، عن عطاء اخلراساين، عن عكرمة، عَ

أن عبـد املطلـب ختـن النبـي 0 يـوم سـابعه، وجعل لـه مأدبة، وسـامه 
ا. حممدً

–_€=WiÈÍ`=‚f=ÎwÍ ما وجدنا هذا احلديث عند أحد؛ إال عند ابن أيب الرسي.



٤٠
=–WlŸ قال احلافظ يف (التقريب): (صدوق عارف، له أوهام كثرية).

وقـال يف (التهذيـب): (أورد ابن عدي من مناكريه حديثه عـن معتمر عن أبيه عن 
ا: من سئل عن علم...). عطاء عن أيب هريرة مرفوعً

ـا يف (امليـزان) وقـال هـو واحلافظ: (وقـال ابن عـدي: كثري  وذكـره الذهبـي أيضً
الغلط).

وأقول: لقد سـقطت ترمجة حممد بن أيب الرسي هذا وحديثه يف العلم من النسـخة 
املطبوعة من كتابه (الكامل)؛ فقد راجعت منه باب من اسمه (حممد)، وفهرسه يف األسامء 

ا. فلرتاجع خمطوطاته. واألحاديث؛ فلم أجد لذلك كله ذكرً
W‚ÎÍà~`=‚ÎkŸƒ=pÍÑwÿ^=É_·ãd=ÏÃ=„d=fin

J_›‰^Ñvd تدليس الوليد بن مسلم؛ فإنه كان يدلس تدليس التسوية.
JÒà|||~˚^Ë عطـاء اخلراسـاين - وهو: ابن أيب مسـلم - قال احلافـظ: (صدوق هيم 

ا، ويرسل ويدلس) اهـ.  كثريً
=EÉÈÿÈ›ÿ^=ÔÕwjF=Êf_k‘=‚‹=  fiÎ—ÿ^=‚f^=‚‹=„_Îgÿ^=^Ü‰=÷ÎÿdË

(الفصل الثالث عرش: يف ختان النبي 0 وقد اختلف فيه عىل أقوال:
=`J_‰Ñv أنه ولد خمتونًا. 

JÏ‡_oÿ^Ë أن جربيل ختنه حني شق صدره.
=^Jpÿ_oÿ أن جده عبد املطلب ختنه عىل عادة العرب يف ختان أوالدهم. 

ونحن نذكر قائيل هذه األقوال وحججهم. 
فأما من قال: ولد خمتونًا؛ فاحتجوا بأحاديث:

=`J_|||‰Ñv مـا رواه أبو عمر بـن عبد الرب فقال: وقـد روي أن النبي ولـد خمتونًا من 
ا  حديـث عبـد اهللا بن عباس عن أبيه العبـاس بن عبد املطلب قال: ولد رسـول اهللا خمتونً



٤١
ا -يعنـي مقطوع الرسة- فأعجب ذلك جده عبد املطلـب، وقال: ليكونن البني  مـرسورً

هذا شأن عظيم. 
ثـم قـال ابن عبد الـرب: ليس إسـناد حديث العباس هـذا بالقائم، قـال: وقد روي 

ا.  ا عىل ابن عمر وال يثبت أيضً موقوفً
–WlŸ=حديث ابن عمر رويناه من طريق أيب نعيم حدثنا أبو احلسن أمحد بن حممد بن 
خالد اخلطيب، حدثنا حممد بن حممد بن سـليامن، حدثنا عبد الرمحن بن أيوب احلميص، 
حدثنا موسى بن أيب موسى املقديس، حدثنا خالد بن سلمة، عن نافع، عن ابن عمر قال: 
ا خمتونًا. ولكن حممد بن سـليامن هذا هو الباغندي وقد ضعفوه، وقال  ولـد النبي مرسورً

الدارقطني: كان كثري التدليس حيدث بام مل يسمع، وربام رسق احلديث.
=W_Â·‹Ë ما رواه اخلطيب بإسناده من حديث سفيان بن حممد املصييص حدثنا هشيم، 
عن يونس بن عبيد، عن احلسـن، عن أنس بن مالك قال: قال رسـول اهللا 0: 

 .«Ñv`=ÏjÚÈã=àÍ=fiÿË=I_!‡ÈkÄ‹=mÑÿË=Ï‡`=!^=Ÿƒ=Ïk‹^à‘=‚‹»
–|||_€=^WhÎ Äÿ مل يروه فيام يقال غري يونس عن هشـيم، وتفرد به سـفيان بن حممد 

املصييص، وهو منكر احلديث.

=–|||_€=^Wh|||Î Äÿ أخـربين األزهـري قال: سـئل الدارقطنـي عن سـفيان بن حممد 
املصيـيص، وأخـربين أبو الطيب الطربي قـال: قال لنا الدارقطني: شـيخ ألهل املصيصة 
ا، يسء احلال. وقال صالح بن حممد احلافظ:  يقال له: سفيان بن حممد الفزاري كان ضعيفً

سفيان بن حممد املصييص ال يشء. 

وقـد رواه أبو القاسـم بن عسـاكر من طريق احلسـن بـن عرفة حدثنا هشـيم، عن 
=Ÿƒ=Ïk‹^à‘=‚|||‹» :0 يونـس، عن احلسـن، عن أنس قال: قال رسـول اهللا



٤٢
ÏjÚÈã=Ñv`=àÍ=fiÿ=_!‡ÈkÄ‹=mÑÿË=Ï‡`  Ïfá». ويف إسناده إىل احلسن بن عرفة عدة 

جماهيل. 
Wà‘_|||åƒ=‚f=fi|||ã_—ÿ وقد رسقه ابن اجلـارود وهو كـذاب. فرواه عن  =̂È|||f =̀€_|||–=

احلسن بن عرفة. 
W€È—ÿ ما ذكره حممد بن عيل الرتمذي يف معجزات النبي  =̂^Ü‰=i_fá =̀Êf=tkv =̂_›‹Ë
0 فقال: ومنها أن صفية بنت عبد املطلب قالت: أردت أن أعرف أذكر هو أم 

أنثى؟ فرأيته خمتونًا. وهذا احلديث ال يثبت، وليس له إسناد يعرف به.... 
ومـا حكاه عن صفية بقوهلا:(فرأيته خمتونًا) يناقض األحاديث األخر وهو قوله: 
«Ñv`=ÏjÚÈ|||ã=àÍ=fi|||ÿ» فكل حديث يف هذا الباب يناقض اآلخـر، وال يثبت واحد منها، 

ا من الناس يولد غري حمتاج إىل اخلتان. ا فليس من خصائصه فإن كثريً ولو ولد خمتونً
 قال: وذكر أبو الغنائم النسابة الزيدي أن أباه القايض أبا حممد احلسن بن حممد بن 
احلسـن الزيدي ولد غري حمتاج إىل اخلتان، قال: وهلذا لقب باملطهر. قال: وقال فيام قرأته 

ا مل خيتن، وتويف كام خلق....  بخطه: خلق أبو حممد احلسن مطهرً
قال: وقد ورد يف حديث رواه سيف بن حممد ابن أخت سفيان الثوري، عن هشام 
=^!áËà|||å‹=ÑÿË=É_Îì=‚f^» :ابـن عـروة، عن أبيه، عن عائشـة، عن النبـي0 قال

›ÈkÄ‡!_». وسيف مطعون يف حديثه... 
وقيـل: إن اخلتـان من الكلامت التـي ابتىل اهللا هبـا خليله فأمتهن وأكملهن، وأشـد 
النـاس بالء األنبيـاء ثم األمثل فاألمثـل، وقد عد النبي0 اخلتـان من الفطرة، 
ومـن املعلوم أن االبتالء به مع الصرب مما يضاعـف ثواب املبتىل به وأجره، واألليق بحال 



٤٣
النبي أن ال يسلب هذه الفضيلة، وأن يكرمه اهللا هبا كام أكرم خليله؛ فإن خصائصه أعظم 

من خصائص غريه من النبيني وأعىل.
 وختـن امللك إياه -كام رويناه- أجـدر من أن يكون من خصائصه، وأوىل هذا كله 
كالم ابن العديم، ويريد بختن امللك ما رواه من طريق اخلطيب عن أيب بكرة (أن جربيل 
ا عىل أيب بكرة - ال يصح إسـناده؛ فإن  ختن النبي حني طهر قلبه) وهو -مع كونه موقوفً
اخلطيب قال فيه: أنبأنا أبو القاسم عبد الواحد بن عثامن بن حممد البجيل، أنبأنا جعفر بن 
حممد بن نصري، حدثنا حممد بن عبد اهللا بن سليامن، حدثنا عبد الرمحن بن عيينة البرصي، 
حدثنا عيل بن حممد املدائني، حدثنا مسلمة بن حمارب بن سليم بن زياد، عن أبيه، عن أيب 

بكرة وليس هذا اإلسناد مما حيتج به. 
ا إىل النبي 0،   وحديث شق امللك قلبه قد روي من وجوه متعددة مرفوعً

وليس يف يشء منها (أن جربيل ختنه) إال يف هذا احلديث فهو شاذ غريب. 
–|||_€=^WfiÍÑ≈ÿ^=‚|||f=وقـد جاء يف بعض الروايـات أن جده عبـد املطلب ختنه يف 

اليوم السابع.
قـال: وهو عىل ما فيه أشـبه بالصـواب وأقرب إىل الواقع، ثم سـاق من طريق ابن 
عبـد الرب حدثنـا أبو عمرو أمحد بن حممد بن أمحد- قراءة مني عليه- أن حممد بن عيسـى 
حدثه قال: حدثنا حييى بن أيوب بن زياد العالف، حدثنا حممد بن أيب الرسي العسقالين، 
حدثنا الوليد بن مسـلم، عن شـعيب بن أيب محزة، عن عطاء اخلراساين، عن عكرمة، عن 
ا). قال  ابـن عباس (أن عبـد املطلب ختن النبي يوم سـابعه وجعل له مأدبة وسـامه حممدً
حييـى بـن أيوب: ما وجدنا هذا احلديث عند أحـد إال عند ابن أيب الرسي، وهو حممد بن 

املتوكل بن أيب الرسي، واهللا أعلم).



٤٤
W (وهذا الذي ذهب إليه الكامل بن العديم  هو الذي   Ï‡_gÿ˚^=€_–Ë=

تطمئـن إليـه النفس، وينرشح له الصـدر، وهو الذي يبدو أنه مال إليـه ابن عبدالرب؛ فإنه 
قال عقب احلديث املشار إليه: (ويف حديث ابن عباس عن أيب سفيان يف قصته مع هرقل 
- وهـو حديث ثابت من جهة اإلسـناد - دليل عـىل أن العرب كانت ختتتن، وأظن ذلك 

من جهة جماورهتم يف احلجاز اليهود).
قلـت: وحديـث أيب سـفيان يف أول (صحيح البخاري) رقـم (٧ - فتح)، وفيه أن 

هرقل سأل أبا سفيان عن العرب؟ فقال: (هم خيتتنون). 
انظر: 

- «السلسلة الضعيفة» لأللباين حديث رقم [٦٢٧٠]. 
- «السرية النبوية الصحيحة» للعمري (١٠٠/١). 

- «العلـل املتناهية يف األحاديث الواهيـة» (١٧١/١)، عبد الرمحن بن عيل بن اجلوزي، ط.دار 
الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، ١٤٠٣هـ، حتقيق: خليل امليس.

- «سـبل اهلد والرشاد يف سـرية خري العباد»، وذكر فضائله وأعالم نبوته وأفعاله وأحواله يف 
املبدأ واملعاد (٣٤٧/١)، حممد بن يوسف الصاحلي الشامي.

ِهِ 0. تَان لٌ يفِ خِ ´- «زاد املعاد» البن القيم (٨٠/١) فَصْ � ² ¶ ° £ ¶ ·
قوله: (قال ابن إسـحاق: كانت حليمة حتدث: أهنـا خرجت من بلدها مع زوجها 
وابن هلا صغري ترضعه يف نسـوة من بني سـعد بن بكر، تلتمـس الرضعاء. قالت: وذلك 
يف سنة شهباء مل تبق لنا شيئًا، قالت: فخرجت عىل أتان يل قمراء، ومعنا شارف لنا، واهللا 
ضُّ بقطرة، ومـا ننام ليلنا أمجع مـن صبينا الذي معنـا، من بكائه مـن اجلوع، ما يف  بـِ مـا تَ
ثديـى ما يغنيه، وما يف شـارفنا ما يغذيه، ولكن كنا نرجـو الغيث والفرج، فخرجت عىل 



٤٥
ا، حتى قدمنا مكة  ا وعجفً تْ بالركب حتى شـق ذلـك عليهم، ضعفً مَّ أتاين تلك، فلقد أذَ
نلتمـس الرضعاء، فام منا امـرأة إال وقد عرض عليها رسـول اهللا 0 فتأباه، إذا 
قيل هلا: إنه يتيم، وذلك أنا كنا نرجو املعروف من أيب الصبي، فكنا نقول: يتيم! وما عسى 
ا  أن تصنـع أمـه وجده، فكنا نكرهه لذلك، فام بقيـت امرأة قدمت معي إال أخذت رضيعً
غـريي، فلام أمجعنا االنطالق قلت لصاحبي: واهللا، إين ألكره أن أرجع من بني صواحبي 
ـا، واهللا ألذهبـن إىل ذلـك اليتيـم فآلخذنـه. قـال: ال عليـك أن تفعـيل، ومل آخـذ رضيعً
عسى اهللا أن جيعل لنا فيه بركة. قالت: فذهبت إليه وأخذته، وما محلني عىل أخذه إال أين 
مل أجـد غريه، قالت: فلـام أخذته رجعت به إىل رحيل، فلام وضعتـه يف حجري أقبل عليه 
ثدياي بام شاء من لبن، فرشب حتى روي، ورشب معه أخوه حتى روي، ثم ناما، وما كنا 
ننام معه قبل ذلك، وقام زوجي إىل شـارفنا تلـك، فإذا هي حافل، فحلب منها ما رشب 
ا، فبتنا بخري ليلة، قالت: يقول صاحبي حني أصبحنا:  ا وشبعً ورشبت معه حتى انتهينا ري¥
تعلمـي واهللا يا حليمة، لقد أخذت نسـمة مباركة، قالـت: فقلت: واهللا إين ألرجو ذلك. 
قالت: ثم خرجنا وركبت أنا أتاين، ومحلته عليها معي، فواهللا لقطعت بالركب ما ال يقدر 
بِعي  عليـه شـىء من محرهم، حتـى إن صواحبي ليقلن يل: يـا ابنة أيب ذؤيب، وحيـك! أرْ
علينا، أليسـت هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ فأقول هلن: بىل واهللا، إهنا هلي هي، 
ا من  فيقلن: واهللا إن هلا شـأنًا، قالت: ثم قدمنا منازلنا من بالد بني سـعد، وما أعلم أرضً
بَّنًا، فنحلب  ا لُ أرض اهللا أجـدب منها، فكانت غنمي تروح عيلَّ حني قدمنا به معنا شـباعً
ونرشب، وما حيلب إنسان قطرة لبن، وال جيدها يف رضع، حتى كان احلارضون من قومنا 
يقولـون لرعياهنم: ويلكم، ارسحـوا حيث يرسح راعي بنت أيب ذؤيب، فرتوح أغنامهم 

ا لبنًا.  ا ما تبض بقطرة لبن، وتروح غنمي شباعً جياعً



٤٦
فلـم نـزل نتعرف مـن اهللا الزيادة واخلري حتى مضت سـنتاه وفصلته، وكان يشـب 
ا. قالت: فقدمنا به عىل أمه  ا جفرً ا ال يشـبه الغلامن، فلم يبلغ سـنتيه حتى كان غالمً شـبابً
ونحن أحرص عىل مكثه فينا؛ ملا كنا نر من بركته، فكلمنا أمه، وقلت هلا: لو تركت ابني 

 .
عندي حتى يغلظ، فإين أخشى عليه وباء مكة، قالت: فلم نزل هبا حتى ردته معنا(١)

¦ القصة ضعيفة. § ¨ © ª « ¬ 
–|||_€=^˚Ï|||‡_gÿ= يف كتابه: (دفاع عـن احلديث النبوي و السـرية) ص(٣٩-

٤٠): (إن القصة مل تأت بإسـناد تقوم به احلجة، وأشـهر طرقها ما رواه حممد بن إسحاق 
عن جهم بن أيب جهم، عن عبد اهللا بن جعفر، عن حليمة بنت احلارث السعدية.

 أخرجـه أبـو يعـىل (ق ١/١٢٨)، وعنه ابن حبـان (٢٠٩٤- مـوارد)، وأبو نعيم 
يف (دالئـل النبـوة) (١/ ٤٧)، عن ابن إسـحاق به، وأخرجه البيهقـي يف (دالئل النبوة) 
ـا إال أنه قال: حدثنا جهم بن أيب اجلهـم - موىل المرأة من بني متيم  (١٠٨/١) عنـه أيضً
كانـت عند احلارث بن حاطـب، وكان يقال: موىل احلارث بن حاطب - قال: حدثنا من 

سمع عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب يقول: حدثت عن حليمة بنت احلارث.
=W„_kŸƒ=ÊÎÃ وهذا إسناد ضعيف=WlŸ–

=^˚J|||ÿË االضطـراب يف إسـناده -كام هو ظاهر- ففـي الروايـة األوىل عنعنة ابن 
إسحاق من مجيع رواته، ويف األخر ترصحيه بالتحديث مع ترصيح اجلهم بأنه مل يسمعه 
مـن عبـد اهللا بن جعفر، وترصيـح هذا بأنه مل يسـمعه من حليمة فعـىل الرواية األوىل فيه 
 انقطـاع بني ابن إسـحاق واجلهم؛ ألن األول مشـهور بالتدليس، وعـىل الرواية األخر
االنقطـاع يف موضعني منه، ومنه تعلم وهم احلافظ يف (اإلصابة) حيث قال (٢٦٦/٤): 

(١) ص(٦٢-٦٣).



٤٧
(ورصح ابـن حبـان يف «صحيحـه» بالتحديث بني عبـد اهللا وحليمة) فإنـه ال أصل هلذا 
ا أن يـدرك عبد اهللا  التحديـث عنـد ابـن حبـان وال عند غـريه ممن ذكرنا، ويسـتبعد جـد¥
 ابـن جعفـر حليمـة مرضعة الرسـول 0 فإنه ملـا تويف النبـي 0 كان
عبد اهللا ابن عرش سـنني وهي - وإن مل يذكروا هلا وفاة- فمن املفروض عادة أهنا توفيت 

قبل رسول اهللا 0 واهللا أعلم.
وسواء كان الراجح الرواية األوىل أو األخر فاإلسناد منقطع ال حمالة.

WÒà~˚^=ÔŸ≈ÿ^Ë أن مداره عىل جهم بن أيب اجلهم، وهو جمهول احلال، قال الذهبي 
يف «امليزان»: (ال يعرف له إالَّ قصة حليمة السعدية). 

بَّـان فذكره يف (الثقـات) (١/ ٣١) عىل قاعدتـه يف توثيق املجهولني،   وأمـا ابن حِ
وللقصة عند أيب نعيم طريقان آخران مدارمها عىل الواقدي وهو كذاب:

J_›‰Ñv عن شيخه موسى بن شيبة وهو لني احلديث كام قال احلافظ يف (التقريب).  =̀

واألخر: عن عبد الصمد بن حممد السعدي، عن أبيه، عن جده قال: حدثني بعض من 
كان يرعى غنم حليمة... وهؤالء جمهولون).

وقال الدكتور/ أكرم ضياء العمري يف (السرية النبوية الصحيحة) (١٠٢/١): 
(وقد تسـاهل النقاد يف حتسـني اخلرب عىل الرغم من العلل يف سـنده فقال الذهبي: 
(هـذا حديث جيد اإلسـناد)، وقال ابـن كثري: (هذا احلديث قـد روي من طرق أخر!!) 
وهو من األحاديث املشـهورة املتداولة بني أهل السـرية واملغازي، وقد وردت له شواهد 
واهيـة مـن حديث ابن عباس كام يف (دالئل البيهقي). وابن عسـاكر قـال: (هذا حديث 

غريب جدا وفيه ألفاظ ركيكة ال تشبه الصواب).



٤٨
انظر: «سرية ابن هشام» (٢١١/١) حتقيق: جمدي فتحي السيد.طبعة دار الصحابة طنطا. 

¸      «حتذير الداعية من القصص الواهية» للشيخ عيل بن إبراهيم حشيش ص(٤٢-٤٨). � ° ¹ � � º »   ¼ � ½
١-=–WÊÿÈ (وخشيت عليه حليمة بعد هذه الوقعة حتى ردته إىل أمه، فكان عند أمه 

إىل أن بلغ ست سنني). 
قال الدكتور أكرم العمري يف (السرية الصحيحة) (١٠٥/١):  ¦ § ¨ © ª « ¬ 

(رواه أمحد والدارمي واحلاكم ومدار احلديث عىل بقية بن الوليد، وهو مدلس ومل 
يرصح بالسـامع يف سـائر طبقات اإلسناد، بل عنعن يف سـائرها بني بحري بن سعد وخالد 

بن معدان، ولو فعل حلسن اإلسناد، ويؤيده مرسل الزهري يف مصنف عبد الرزاق).
٢- –WÊ|||ÿÈ=(ورأت آمنـة -وفـاء لذكـر زوجها الراحـل- أن تزور قـربه بيثرب، 
فخرجـت من مكة قاطعة رحلة تبلغ نحو مخسـامئة كيلو مرت ومعهـا ولدها اليتيم -حممد 
ا ثم قفلت، وبينام  0 - وخادمتها أم أيمن، وقيمها عبد املطلب، فمكثت شـهرً
اء بني مكة  هـي راجعـة إذ حلقها املـرض يف أوائل الطريق، ثم اشـتد حتـى ماتت باألبْـوَ

واملدينة).
¦ مل يثبت. § ¨ © ª « ¬ 

قـال الدكتـور أكـرم العمـري يف (السـرية الصحيحـة) (١٠٥/١): (مل تثبت هذه 
األخبار برواية صحيحة، ولكنها مما يتساهل فيه عادة).

–WE}˙›ÿ^F=lŸ (قوله: وفاء لذكر زوجها الراحل؟) أين الدليل عىل تاريخ ذهاهبا 
لزيـارة قرب زوجهـا؟ وأنه كان يف نفس اليوم الذي تُويف فيه؟ فضـالً هل هذه التقاليد من 

إحياء ذكر زوجها الراحل كانت معروفة لدهيم؟!



٤٩ ¾ � ¿ � � � À ´ Á ¼ � ½
 ١- –WÊ|||ÿÈ (قال ابن هشـام: كان يوضع لعبد املطلـب فراش يف ظل الكعبة، فكان 

بنوه جيلسـون حول فراشـه ذلك حتى خيرج إليه، ال جيلس عليه أحد من بنيه إجالالً له، 
فـكان رسـول اهللا 0 يـأيت وهو غـالم جفر حتى جيلـس عليه، فيأخـذه أعاممه 
ليؤخروه عنه، فيقول عبد املطلب إذا رأ ذلك منهم: دعوا ابني هذا، فواهللا إن له لشأنًا، 

ثم جيلس معه عىل فراشه، ويمسح ظهره بيده، ويرسه ما يراه يصنع).
^W“ÎŸ≈kÿ ضعيف سنده منقطع.

قال أخونا الفاضل الشـيخ/ حممد بن عبد اهللا العوشـن 5 يف كتابه (ما شـاع 
ومل يثبت يف السرية) ص [١٠]: 

(رو ابن إسـحاق قال: حدثني العباس بن عبداهللا بن معبد عن بعض أهله قال: 
فذكره...).

والعبـاس بـن عبد اهللا بن معبد بن العباس بن عبد املطلب ثقة من السادسـة كام يف 
(التقريـب)، وهـو يـروي اخلرب عن بعض أهلـه وال يمكن أن يكون هـؤالء- فضالً عن 
جهالتهـم - من الصحابة، فالسـند فيـه انقطاع. ومن طريق ابن إسـحاق ذكرها البيهقي 
يف (الدالئـل) (٢١/٢)، ورواه ابـن سـعد يف (الطبقات) (١١٧/١) بنحوه عن شـيخه 

الواقدي، وهو مرتوك. 
وقال الذهبي يف (السرية من تاريخ اإلسالم)، ص [٥٣]: 

(وقال عبداهللا بن شـبيب - وهو ضعيف- ثنا أمحد بن حممد األزرقي سـمعت ابن 
عباس يقول: سمعت أيب يقول:...وذكر القصة).

وابن شبيب قال عنه الذهبي: (إخباري عالمة لكنه واه). (لسان امليزان) (٢٩٩/٣) 
وكذا يف (السرية) [٦٤]. 



٥٠
وذكرها ابن كثري (البداية والنهاية) (٢٨١/٢) عن ابن إسحاق، وسكت عنها).

٢- –WÊÿÈ (ولثامين سنوات وشهرين وعرشة أيام من عمره 0 تويف جده 
عبـد املطلـب بمكة، ورأ قبـل وفاته أن يعهـد بكفالة حفيده إىل عمه أيب طالب شـقيق 

أبيه).
^W“ÎŸ≈kÿ إسناد ضعيف.

 قال الدكتور أكرم العمري 5 يف «السرية الصحيحة» (١٠٥/١-١٠٦):
ا، (طبقات ابن  (ابن إسـحق بسند منقطع، و(السرية) للذهبي بإسـناد ضعيف جد¥

سعد) (١١٧/١-١١٩)، والواقدي مرتوك).
وقـال حمقق (سـرية ابـن هشـام) (٢٢٠/١) طبعـة: دار الصحابة. طنطا: (إسـناد 

Âضعيف). ¤ Ã Ä � � � � Å
=–WÊÿÈ (وسميت بحرب الفجار؛ النتهاك حرمة الشهر احلرام فيها، وقد حرض هذه 

احلرب رسول اهللا 0، وكان ينبل عىل عمومته؛ أي جيهز هلم النبل للرمي).
^W“ÎŸ≈kÿ إسناد ضعيف.

قال الدكتور أكرم العمري 5 يف (السرية الصحيحة) (١١١/١): (ومل يثبت 
أن رسول اهللا 0 شهدها).

قـال حمقق (السـرية النبويـة البـن هشـام) ط. دار الصحابة (٢٤٠/١): (إسـناده 
معضل: أورده ابن كثري يف (البداية) (٢/ ١٨٩) نقالً عن ابن إسحاق، وابن هشام بسند 
ضعيف، وأخرجه ابن سـعد (١٢٦/١-١٢٨) بأسـانيد كلها ضعيفة من رواية الواقدي 

وهو مرتوك).



٥١ ¡ Ã ® ´ Æ £ º Á � Ç È
–WÊÿÈ (... وكانت سنها إذ ذاك أربعني سنة...). 

WÊÿÈ–Ë حتت عنوان: «البيت النبوي» (كان البيت النبوي يف مكة قبل اهلجرة يتألف 
، ومن زوجته خدجية بنت خويلد، تزوجها وهو يف مخس وعرشين من  منه 

سنه، وهي يف األربعني).
^W“ÎŸ≈kÿ اخلالف يف عمر خدجية  .

قال أخونا الفاضل الشيخ/ حممد بن عبداهللا العوشن5 يف كتابه (ما شاع ومل 
يثبت يف السرية)، ص [١٨]: 

(وقـال البيهقـي يف (الدالئل) (٧٠/٢): (قال أبو عبـداهللا - احلاكم- قرأت بخط 
أيب بكـر بن أيب خيثمة، قـال: حدثنا مصعب بن عبداهللا الزبريي قال:...ثم بلغت خدجية 

ا وستني سنة، ويقال: مخسني سنة. وهو أصح). مخسً
WEOVRLOF=EÔ|||Í_Â·ÿ^Ë=ÔÍ^Ñgÿ^F=ÏÃ =àÎo‘=‚f «...وهكذا  =̂¬|||Ã_wÿ =̂€_|||–Ë

ـا  نقـل البيهقـي عن احلاكم أنه كان عمر رسـول اهللا 0 حني تزوج خدجية مخسً
ا وعرشين». ا وثالثني، وقيل: مخسً وعرشين سنة، وكان عمرها إذ ذاك مخسً

وقال  عند احلديث عن زوجاته  0 (البداية والنهاية) (٢٩٣/٥): 
«وعن حكيم بن حزام قال: كان عمرها أربعني سـنة. وعن ابن عباس: كان عمرها ثامين 

وعرشين سنة. روامها ابن عساكر».
–|||_€=^Ìà|||›≈ÿ^=flà|||‘`=áÈ|||k‘Ñÿ=5 يف (السـرية الصحيحـة) (١١١/١): 

(وقـد أنجبت خدجية  من رسـول اهللا 0 ذكرين وأربع إناث مما يرجح 
رواية ابن إسـحاق (أي أهنا يف الثامنة والعرشين)، فالغالب أن املرأة تبلغ سـن اليأس من 

اإلنجاب قبل اخلمسني).
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=–WÊÿÈ (قال رسول اهللا 0: (ما مهمت بيشء مما كان أهل اجلاهلية يعملون 
غـري مرتـني، كل ذلك حيول اهللا بيني وبينه، ثم ما مهمت به حتى أكرمني برسـالته، قلت 
ليلـة للغـالم الذي يرعى معي الغنـم بأعىل مكة: لو أبرصت يل غنمـي حتى أدخل مكة 
وأسـمر هبا كام يسمر الشـباب، فقال: أفعل، فخرجت حتى إذا كنت عند أول دار بمكة 
ا، فقلـت: ما هذا؟ فقالوا: عرس فالن بفالنة، فجلسـت أسـمع، فرضب  سـمعت عزفً
اهللا عىل أذين فنمت، فام أيقظني إال حر الشـمس. فعدت إىل صاحبي فسـألني، فأخربته، 
ثـم قلت ليلة أخر مثـل ذلك، ودخلت بمكة فأصابني مثـل أول ليلة... ثم ما مهمت 

بسوء).
اختلفوا يف صحة هذا احلديث فصححه احلاكم والذهبي وضعفه ابن كثري يف «البداية والنهاية» 

.(٢٨٧/٢)

^W“ÎŸ≈kÿ ضعيف.
–_€=^˚Ï‡_gÿ  يف كتابه (دفاع عن احلديث النبوي والسرية)، ص [١٤]: 

(رواه ابن األثري ورواه احلاكم عن عيل بن أيب طالب، وقال عنه: صحيح عىل رشط 
مسلم. ورواه الطرباين من حديث عامر بن يارس).

–Wl|||Ÿ=هـذا احلديث ضعيف واغـرتار الدكتـور(١) بتصحيح احلاكـم له عىل رشط 
مسـلم مما يدل عىل أنه ال علم عنده بتساهل احلاكم يف التصحيح يف كتابه (املستدرك) كام 
هو معلوم لد املشـتغلني هبذا العلم الرشيف وكتب املصطلح طافحة بالتنبيه عىل ذلك 

قال السيوطي يف «ألفيته»: 
رمضان  سعيد  (حممد  والسرية»  النبوي  احلديث  عن  «دفاع  كتابه  يف  األلباين  كالم  يف  بالدكتور  املراد   (١)

البوطي).



٥٣
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ولذلـك وضع عليه احلافظ الذهبي كتابـه (التلخيص) وتعقبه يف مئات األحاديث 
املوضوعـة التي رواها احلاكم يف (املسـتدرك) عىل أنه يشـايعه أحيانًا عىل تصحيح بعض 
األحاديـث ويكـون قد نص يف بعـض كتبه األخر عـىل ضعفها، وهلذا اإلسـناد علتان 
رشحتهام يف (ختريج فقه السـرية) للغـزايل (ص ٣٢ - ٣٣) ونقلت هناك عن احلافظ ابن 

ا وقد يكون عن عيل نفسه يعني: موقوفًا عليه). كثري أنه قال: (وهذا حديث غريب جد¥
 وأمـا حديث الطرباين عن عامر ففيه مجاعة ال يعرفون كام قال اهليثمي يف (املجمع) 
وذكرته يف «التخريج» املذكور(١) والدكتور - عافانا اهللا تعاىل وإياه - قد وقف عليه ومنه 
خلـص خترجيه للحديـث إال قوله: (رواه ابن األثري) فهو من عنـده ويعني من تارخيه وأنا 
أترفـع عن مثل هـذا العزو؛ ألنه ليس من شـيمة املحققني االعتامد عىل األخبار املرسـلة 
واملعضلة التي ترسـل إرسـاالً بدون إسناد السيام إذا كان مثل هذا احلديث الذي ال يتفق 
مـع كامله 0 وعصمته عىل الرغم مما وجهه به حرضة الدكتور (ص ٣٩- ٤٠) 
وتأوله به فإن التأويل فرع التصحيح ونحن بحاجة أن نسد بعض الثغرات التي ينفذ منها 
املغرضـون عىل اختالف مذاهبهم بالنقد العلمي احلديثي الصحيح فإذا مل يصح احلديث 

ا).  ¶فال مربر حينئذ للتأويل اتفاقً Å � � � ± � � ·
١-=–WÊÿÈ (أقول: فهذا يفيد أن الوحي الذي نزل عليه 0 بعد الفرتة إنام 
نزل يف أول يوم من شهر شوال بعد هناية شهر رمضان الذي ترشف فيه بالنبوة والوحي؛ 
ألنه كان آخر جماورة له بحراء، وإذا ثبت أن أول نزول الوحي كان يف ليلة االثنني احلادية 
عرشة من شهر رمضان فإن هذا يعنى أن فرتة الوحي كانت لعرشة أيام فقط. وأن الوحي 

(١) وأزيد هنا فأقول: إن حديث عامر خمالف حلديث عيل فإن فيه: (... عىل معاديه أما أحدمها فغلبتني عيني 
وأما اآلخر فحال بيني وبينه سامر قومي). 



٥٤
نزل بعدها صبيحة يوم اخلميس ألول شـوال من السـنة األوىل من النبوة. ولعل هذا هو 
الـرس يف ختصيص العرش األواخر من رمضان باملجاورة واالعتكاف، ويف ختصيص أول 

شهر شوال بالعيد السعيد، واهللا أعلم).
خطأ يف التاريخ. ¦ § ¨ © ª « ¬ 

ال خيفى التناقض املوجود يف كالم املؤلف، كيف ينزل القرآن يف ليلة اإلثنني احلادية 
عـرشة من شـهر رمضان ثـم ينقطع لعرشة أيـام، وينزل يف األول من شـوال؛ مما يدل أنه 
حصل خطأ يف تاريخ نزول القرآن، و الصواب أنه يف احلادي والعرشين من رمضان عىل 

حسب كالم املؤلف وحساباته.
ثم وجدت يف كتاب: (روضة األنوار يف سـرية النبي املختار) للمؤلف ص [٢٨].
الطبعة اخلامسة.من مطبوعات وزارة الشؤون اإلسالمية بالسعودية. أنه يقول: (وحيث 
إن ليلـة القـدر تقع يف وتر مـن ليايل العرش األواخر من رمضان، وقـد ثبت علميًا أن يوم 
االثنـني يف رمضان من تلك السـنة إنام وقع يف اليوم احلادي والعرشين من رمضان سـنة 
إحـد وأربعـني مـن مولـده 0). وهبذا يتضـح اخلطـأ املوجـود يف (الرحيق 

املختوم)، وأن الصواب ما ذكره املؤلف يف كتابه: (روضة األزهار)؛ فليصحح.
٢- –WÊÿÈ=(وقد بقى رسول اهللا 0 يف أيام الفرتة كئيبًا حمزونًا تعرتيه احلرية 

والدهشة، فقد رو البخاري يف كتاب: (التعبري) ما نصه:
 ا كي يرتد وفرتة الوحي فرتة حزن النبي 0 فيام بلغنا حزنًا عدا منه مرارً
 له جربيل  ة جبل لكي يلقي نفسـه منه تَبدَّ وَ رْ ىف بذِ من رءوس شـواهق اجلبال، فكلام أوْ
رّ نفسـه، فريجع، فإذا  قَ ا، فيسـكن لذلك جأشـه، وتَ فقـال: يا حممد، إنك رسـول اهللا حقً
طالـت عليه فرتة الوحـي غدا ملثل ذلك، فإذا أوىف بذروة اجلبـل تبد له جربيل فقال له 

مثل ذلك).



٥٥
¦ ال يصح.  § ¨ © ª « ¬ 

–|||_€=^àsv=‚|||f^=¬Ã_wÿ  يف (فتـح البـاري) (٣٥٩/١٢-٣٦٠): (وقوله 

هنـا: (فـرتة حتى حـزن النبي 0 فيام بلغنـا) هذا وما بعده من زيـادة معمر عىل 
رواية عقيل يونس. وصنيع املؤلف يوهم أنه داخل يف رواية عقيل، وقد جر عىل ذلك 
احلميـدي يف مجعه فسـاق احلديث إىل قوله: «وفرت الوحي» ثم قـال: انتهى حديث عقيل 
املفرد عن ابن شـهاب إىل حيـث ذكرنا، وزاد عنه البخـاري يف حديثه املقرتن بمعمر عن 
الزهـري فقال: (وفـرت الوحي فرتة حتى حزن) فسـاقه إىل آخره، والـذي عندي أن هذه 
الزيـادة خاصـة برواية معمر، فقد أخـرج طريق عقيل أبو نعيم يف مسـتخرجه من طريق 
أيب زرعـة الرازي عن حييى بن بكري شـيخ البخاري فيه يف أول الكتاب بدوهنا، وأخرجه 
مقرونًـا هنـا بروايـة معمر وبني أن اللفظ ملعمـر وكذلك رصح اإلسـامعييل أن الزيادة يف 
ا من طريق مجع  رواية معمر، وأخرجه أمحد ومسـلم واإلسامعييل وغريهم وأبو نعيم أيضً
من أصحاب الليث عن الليث بدوهنا، ثم إن القائل فيام بلغنا هو الزهري، ومعنى الكالم 
أن يف مجلة ما وصل إلينا من خرب رسول اهللا 0 يف هذه القصة وهو من بالغات 
الزهري وليس موصوال. وقال الكرماين: هذا هو الظاهر وحيتمل أن يكون بلغه باإلسناد 
املذكور، ووقع عند ابن مردويه يف «التفسـري» من طريق حممد بن كثري عن معمر بإسقاط 
قولـه: (فيام بلغنا) ولفظـه: (فرتة حزن النبي 0 منها حزنًا غـدا منه) إىل آخره، 

ا عىل رواية الزهري وعن عروة عن عائشة، واألول هو املعتمد...). فصار كله مدرجً
@ÓàÎ|||åÿ^Ë=ÌÈ|||g·ÿ^=p|||ÍÑwÿ^=‚|||ƒ=«_|||ÃÉA=Ê|||f_k‘=Ï|||Ã =Ï|||‡_gÿ˚^=€_|||–=

WEQNJQMF=ñ=(قلت: هذا العزو للبخاري خطأ فاحش ذلك؛ ألنه يوهم أن قصة الرتدي 
هـذه صحيحة عـىل رشط البخاري وليـس كذلك وبيانـه أن البخـاري أخرجها يف آخر 
حديث عائشـة يف (بدء الوحي) الذي سـاقه الدكتور (١/ ٥١- ٥٣) وهو عند البخاري 



٥٦
يف أول «التعبـري» (١٢/ ٢٩٧- ٣٠٤ فتـح) مـن طريـق معمـر: قال الزهـري: فأخربين 
عروة عن عائشـة... فسـاق احلديث إىل قوله: (وفرت الوحي) وزاد الزهري: (حتى حزن 
ا، كي يرتد من رؤوس شـواهق  النبـي 0 - فيـام بلغنـا - حزنًا غدا منه مـرارً
 اجلبال، فكلام أوىف بذروة جبل؛ لكي يلقي منه نفسه تبد له جربيل فقال: يا حممد! إنك

ا؛ فيسكن لذلك جأشه، وتقر نفسه فريجع، فإذا طالت عليه فرتة الوحي،  رسـول اهللا حق¥
غدا ملثل ذلك، فإذا أوىف بذروة جبل تبد له جربيل فقال له مثل ذلك).

 وهكـذا أخرجـه هبذه الزيادة أمحـد (٦ / ٢٣٢- ٢٣٣)، وأبو نعيـم يف (الدالئل) 
(ص ٦٨ - ٦٩)، والبيهقي يف (الدالئل) (١/ ٣٩٣- ٣٩٥) من طريق عبد الرزاق عن 

معمر به. 
 ومن هذه الطريق أخرجه مسـلم (٩٨/١) لكنه مل يسـق لفظـه، وإنام أحال به عىل 
لفـظ رواية يونـس عن ابن شـهاب، وليس فيه الزيـادة، وكذلك أخرجه مسـلم، وأمحد 
(٦/ ٢٢٣) من طريق عقيل بن خالد: قال ابن شـهاب به دون الزيادة، وكذلك أخرجه 

البخاري يف أول الصحيح عن عقيل به. 
=W‚ÎkŸƒ=ÓÉ_Íäÿ^=ÁÜÂÿ=„`=“gã=_›‹=tk·kå‡Ë=WlŸ–=

^˚JÿË تفرد معمر هبا دون يونس وعقيل؛ فهي شاذة. 
=^˚~JÒà أهنا مرسلة معضلة؛ فإن القائل: (فيام بلغنا) إنام هو الزهري كام هو ظاهر 
من السـياق وبذلـك جزم احلافـظ يف (الفتـح) (١٢/ ٣٠٢) وقال: (وهـو من بالغات 

الزهري وليس موصوال).
=–WlŸ وهذا مما غفل عنه الدكتور، أوجهله فظن أن كل حرف يف (صحيح البخاري) 
هو عىل رشطه يف الصحة، ولعله ال يفرق بني احلديث املسند فيه واملعلق، كام مل يفرق بني 



٥٧
ا كحديث عائشـة هذا الذي  احلديث املوصول فيه واحلديث املرسـل الذي جاء فيه عرضً
جـاءت يف آخـره هذه الزيادة املرسـلة، واعلم أن هذه الزيادة مل تـأتِ من طريق موصولة 

حيتج هبا). 
 =WxNMRPz=fi–á=}ENSPLPF=@Ô|||ÕÎ≈òÿ^=ÔŸ|||åŸåÿ^A=Êf_k‘=ÏÃ  Ï‡_gÿ˚^=€_|||–

(وخالصة القول: أن هذا احلديث ضعيف ال يصح، ال عن ابن عباس، وال عن عائشة، 
ولذلـك نبهـت يف تعليقـي عىل كتـايب (خمترص صحيح البخـاري) (٥/١) عـىل أن بالغ 
الزهـري هـذا ليـس عـىل رشط البخاري كي ال يغـرت أحد مـن القراء بصحتـه لكونه يف 

«الصحيح». واهللا املوفق). 
انظر: 

- «السلسلة الضعيفة واملوضوعة» لأللباين حديث رقم [٤٨٥٨].
- «السرية النبوية الصحيحة» للعمري (١٢٧/١).

- «رد شبهات حول عصمة النبي 0 يف ضوء السنة النبوية الرشيفة»، رسالة دكتواره 
Ìلعامد السيد حممد إسامعيل الرشبيني، ط.دار اليقني. Ç ³ � É � Í � � �

فوا يف التاريخ اإلسـالمي بالسـابقني األولني، ويف مقدمتهم زوجة  رِ ْعٌ عُ –WÊÿÈ=(مجَ
النبـي 0 أم املؤمنـني خدجية بنـت خويلد، ومواله زيد بـن حارثة بن رشاحيل 
الكلبي(١) وابن عمه عيل بن أيب طالب - وكان صبيًا يعيش يف كفالة الرسول 0 

وصديقه احلميم أبو بكر الصديق. أسلم هؤالء يف أول يوم الدعوة).
(١) قال يف اهلامش: كان قد أرس ورق، فملكته خدجية، ووهبته لرسول اهللا 0، وجاءه 
أبوه وعمه ليذهبا به إىل قومه وعشـريته، فاختار عليهام رسـول اهللا  0، فتبناه حسـب قواعد 
ا يوم مؤتة يف  العـرب، وكان لذلـك يقال: زيد بن حممد، حتى جاء اإلسـالم فأبطل التبني. قتل شـهيدً

مجاد األوىل سنة ٨ هـ وهو أمري جيش املسلمني.



٥٨
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^˚J€Ë قصة وقوع زيد بن حارثة يف األرس والرق.....وجميء أهله ألخذه.
فاحلديـث ضعيـف كام قـال احلافظ ابن حجـر يف (التهذيـب) (٧٩/١١)، وحمقق 
(سـرية ابن هشـام) (٣١٨/١-٣١٩) حيث قال: أخرجه الطرباين [٤٦٥١] بسنده عن 
ا، وساقه الكلبي، ومحيد بن  ابن إسـحاق من قوله، ومل يسـنده ابن إسحاق بل أورده معلقً
مرثد وغريمها من غري أسـانيد كام يف (اإلصابة) (٢٥/٣)، وأورده ابن األثري (٢٨٢/٢) 
يف (أسـد الغابة)، ومل يسنده، وأخرجه ابن عبد الرب (٥٤٣/٢) يف (االستيعاب)، وسنده 
ا. ففي سـنده ابن الكلبـي، قال الدارقطنـي وغريه: مرتوك. وقـال أمحد بن  ضعيـف جد¥

حنبل: ما ظننت أن أحدا حيدث عنه، ومجيل بن يزيد يف عداد املجهولني.
^JÏ|||‡_oÿ أن الـذي جاء ألخـذ زيد أخوه وليس أباه وعمه كـام ذكر املؤلف ويتضح 
ذلك بمراجعة (سنن الرتمذي) حديث رقم [٣٨١٥] عن أيب عمرو الشيباين قال: أخربين 
جبلة بن حارثة أخو زيد قال: قدمت عىل رسـول اهللا 0 فقلت: يا رسـول اهللا! 
ا. قال: هو ذا. قال: فإن انطلق معك مل أمنعه. قال زيد: يا رسول اهللا!  ابعث معي أخي زيدً

ا. قال: فرأيت رأي أخي أفضل من رأيي.  واهللا ال أختار عليك أحدً
WÌÜ‹àkÿ=(هذا حديث حسـن غريب ال نعرفـه إال من حديث ابن الرومي،  =̂€_|||–=

عن عيل بن مسهر). حسنه األلباين والعمري. 
^Jp|||ÿ_oÿ تبني الرسـول 0 لزيد بن حارثـة فهذه ثابتة يف القـرآن الكريم 

وصحيح السنة.
  ÅÄ   Ã   Â   Á    À   ¿   ¾   ½   ¼   »  º   ¹]  :6
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٥٩
رو البخـاري يف (صحيحـه)، كتاب: (التفسـري)، بـاب: «ادعوهـم آلبائهم هو 
أقسـط عند اهللا» عن ابـن عمر  أن زيد بن حارثة موىل رسـول اهللا0 ما 
 .[l  k  j  i   h  g] :كنـا ندعوه إال زيـد بن حممد، حتى نزل القـرآن

ا، والرتمذي، والنسائي. ±رواه مسلم أيضً Î ¥ � �
ة موصوالً عن زيد بن  يعَ ِ ١- –WÊÿÈ (ورو احلارث بن أيب أسـامة من طريق ابن هلَ
حارثة: أن رسول اهللا 0 يف أول ما أوحي إليه أتاه جربيل، فعلمه الوضوء، فلام 
فـرغ مـن الوضوء أخذ غرفة من ماء فنضح هبا فرجه، وقد رواه ابن ماجه بمعناه، وروي 
نحـوه عـن الرباء بن عازب وابـن عباس، ويف حديـث ابن عبـاس: وكان ذلك من أول 

الفريضة).
^W“ÎŸ≈kÿ احلديث ضعيف.

قال أبو احلسـن ابـن القطان يف كتابه (بيـان الوهم واإلهيام) يف كتـاب (األحكام) 
ة أَن النَّبِي  ثَ ارِ يث زيد بن حَ دِ ار حَ بَزَّ يق الْ ذكر من طَرِ (٨١/٢) ط.دار طيبـة، الرياض: (وَ
لَامَّ فرغ أَخذ  ـوء، فَ فَعلمه الْوضُ يل  ِ ربْ يْهِ أَتَـاهُ جِ ـي إِلَ ـا أُوحِ 0 يفِ أول مَ
نْدهم،  عِيف عِ وَ ضَ هُ ة، وَ يعَ ِ ا يرويهِ عبد اهللا بن هلَ ذَ : هَ الَ اء فنضح هبَا فرجه. ثمَّ قَ نَة من مَ حفْ

عِيف). وَ ضَ هُ ثَة، وَ ارِ هِ إِىلَ زيد بن حَ نَدِ يق رشدين بْن سعد بِسَ يَ أَيْضا من طَرِ وِ قد رُ وَ
ورواه اإلمام أمحد يف (مسنده) حديث رقم [١٧٥١٥].

˚WøË˜_|||‡á (حديـث ضعيـف، يف إسـناده ابـن هليعـة وهـو سـيئ  =̂hÎ≈|||è=€_|||–Ë
احلفظ). 

وقـال اإلمام ابـن اجلـوزي يف كتابـه (العلـل املتناهيـة) (٣٥٤/١) ط.دارالكتب 
العلمية: (ابن هليعة، ورشدين ضعيفان).



٦٠
وقـال احلافـظ ابن عبد اهلـادي املقديس يف كتابـه «تعليقة عىل علل ابـن أيب حاتم» 
[٣٤] ط:أضواء السلف: (وقال أبو أمحد بن عدي يف «الكامل»: حدثنا أمحد بن حممد بن 

خالد الرباثي، ثنا كامل بن طلحة، ثنا ابن هليعة، عن عقيل، عن الزهري، عن عروة، عن 
أسـامة بن زيد، عن أبيه قال رسـول اهللا 0 ملا أراين جربيل وضوء الصالة أخذ 

ا من ماء فنضح به فرجه. كف¥
WÌÑƒ=‚|||f (وهـذا احلديث هبذا اإلسـناد ال أعلـم يرويه غري ابـن هليعة، عن  =̂€_|||–

عقيل، عن الزهري).
Wfij_v=Ïf`=‚f^=€_|||–Ë (سـألت أيب عن حديث رواه ابن هليعـة، عن عقيل، عن ابن 
شهاب، عن عروة، عن أسامة بن زيد، عن أبيه، عن النبي 0 أن جربيل  

أتاه فأراه الوضوء فلام فرغ نضح فرجه.
WÏf`=€_—Ã (هذا حديث كذب باطل).

–WlŸ وقد كان أبو زرعة أخرج هذا احلديث يف كتاب «املخترص» عن ابن أيب شيبة، 
عن األشيب، عن ابن هليعة فظننت أنه أخرجه قديامً للمعرفة). انتهى ما ذكره.

٢- –WÊÿÈ (وقد ذكر ابن هشـام أن النبي 0 وأصحابه كانوا إذا حرضت 
الصـالة ذهبوا يف الشـعاب فاسـتخفوا بصالهتم مـن قومهم، وقد رأي أبـو طالب النبي 
0 وعليّـا يصليـان مـرة، فكلمهـام يف ذلـك، وملـا عـرف جليـة األمـر أمرمهـا 

بالثبات).
¦ ضعيف. § ¨ © ª « ¬ 

ا، وأخرجه الطربي  قال حمقق «سرية ابن هشام» (٣١٧/١): (ضعيف. أورده تعليقً
(٣١٣/٢) بسنده عن ابن إسحق).
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قولـه: (ودعـا رسـول اهللا 0 عشـريته بني هاشـم بعد نزول هـذه اآلية، 
 . فجـاءوا ومعهـم نفر مـن بني املطلب بن عبد منـاف، فكانوا نحو مخسـة وأربعني رجالً
فلـام أراد أن يتكلم رسـول اهللا 0 بـادره أبو هلب وقال: هـؤالء عمومتك وبنو 
عمـك فتكلـم، ودع الصباة، واعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبـة طاقة، وأنا أحق من 
أخذك، فحسبك بنو أبيك، وإن أقمت عىل ما أنت عليه فهو أيرس عليهم من أن يثب بك 
ا جاء عىل بني أبيه برش مما جئت به، فسكت  بطون قريش، ومتدهم العرب، فام رأيت أحدً

رسول اهللا 0، ومل يتكلم يف ذلك املجلس.
ثـم دعاهـم ثانية وقـال: (احلمد هللا، أمحـده وأسـتعينه، وأومن به، وأتـوكل عليه. 

وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له). 
ثم قال: (إن الرائد ال يكذب أهله، واهللا الذي ال إله إال هو، إنى رسـول اهللا إليكم 
خاصة وإىل الناس عامة، واهللا لتموتن كام تنامون، ولتبعثن كام تستيقظون، ولتحاسبن بام 

ا). ا أو النار أبدً تعملون، وإهنا اجلنة أبدً
ا  فقـال أبـو طالب: ما أحـب إلينـا معاونتـك، وأقبلنـا لنصيحتك، وأشـد تصديقً
حلديثـك. وهـؤالء بنـو أبيك جمتمعون، وإنام أنـا أحدهم، غري أين أرسعهـم إىل ما حتب، 
فامـض ملا أمرت بـه. فواهللا، ال أزال أحوطـك وأمنعك، غري أن نفـيس ال تطاوعني عىل 

فراق دين عبد املطلب.
WhÂÿ=Èf`=€_|||—Ã هذه واهللا السـوأة، خذوا عىل يديه قبـل أن يأخذ غريكم، فقال أبو 

طالب: واهللا لنمنعه ما بقينا).
¦ مرسل ضعيف. § ¨ © ª « ¬ 



٦٢
قـال العالمـة األلبـاين يف خترجيـه لــ (فقـه السـرية) للغـزايل  ص [٩٧] 
ط.دارالقلم.دمشـق. الطبعة الثالثة: (مل أجد يف الـرواة هذا الراوي وإنام فيهم (جعفر بن 
عبـد اهللا بـن احلكم) وهو أنصاري أويس تابعي صغري يروي عن أنس والتابعني فإذا كان 
هو هذا، فاإلسناد مرسل ضعيف، ومل أقف عىل إسناده إليه، وإن كان غريه فلم أعرفه).

±وضعفه الدكتور أكرم العمري يف (السرية الصحيحة) (١٤٢/١). � Í ´ � � Ð ¤ µ � ² � Ï Í Ñ ¤ Ã ¹ � � Ò Ó � Ô Â ¤ Õ � ² Ö � × � Ã µ � �
–WÊ|||ÿÈ=(...وتفيد بعض الروايات أن الوليـد ملا رد عليهم كل ما عرضوا له، قالوا: 
أرنا رأيك الذي ال غضاضة فيه، فقال هلم: أمهلوين حتى أفكر يف ذلك، فظل الوليد يفكر 

ا. ويفكر حتى أبد هلم رأيه الذي ذكر آنفً

  Ç  Æ  Å  Ä] :ويف الوليد أنزل اهللا تعاىل ست عرشة آية من سورة املدثر
      Ü  ÛÚ  Ù  Ø  ×    Ö  Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê  É  È
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       #    "     ! G  F     ] [M: ١١ - ٢٦]، ويف خالهلـا صور كيفية تفكريه، فقال: [
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¦ احلديث ضعيف. § ¨ © ª « ¬ 
قـال العالمـة مقبـل بن هـادي الوادعـي يف (الصحيح املسـند من أسـباب 

النزول) ص [٢٥١] ط. مكتبة ابن تيمية:



٦٣
(هكـذا رواه البيهقـي عن احلاكم أيب عبد اهللا عن حممد بن عـيل الصنعاين(١) بمكة 

) اهـ.  عن إسحاق به وقد رواه محاد بن زيد عن أيوب عن عكرمة مرسالً
–_€=`W‚›vàÿ^=Ñgƒ=Èf (والظاهر ترجيح املرسل؛ ألن محاد بن زيد أثبت الناس يف 
ا معمر قد اختلف عليه يف كام يف (دالئل النبوة) للبيهقي ج [٢] ص [١٩٩]  أيوب، وأيضً

Øفاحلديث ضعيف، واهللا أعلم). � ¤ Ù ¤ £   ¸ Ç Ú ´ Û ® Ü ® � �
–WÊ|||ÿÈ=(وجاءت سـادات قريش إىل أيب طالب فقالوا له: يا أبا طالب، إن لك سـنًا 
ا ومنزلة فينا، وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا، وإنا واهللا ال نصرب عىل  ورشفً
هذا من شـتم آبائنا، وتسـفيه أحالمنا، وعيـب آهلتنا، حتى تكفه عنـا، أو ننازله وإياك يف 

ذلك، حتى هيلك أحد الفريقني.
ظُم عىل أيب طالب هذا الوعيد والتهديد الشديد، فبعث إىل رسول اهللا 0  عَ
وقال له: يا ابن أخي، إن قومك قد جاءوين فقالوا يل كذا وكذا، فأبق عيلَّ وعىل نفسـك، 
وال حتملنـي مـن األمـر ما ال أطيـق، فظن رسـول اهللا 0 أن عمـه خاذله، وأنه 
ضعُف عن نرصته، W€_—Ã (يا عم، واهللا لو وضعوا الشـمس يف يميني والقمر يف يسـاري 
عـىل أن أتـرك هـذا األمر -حتى يظهـره اهللا أو أهلك فيه- ما تركته)، ثم اسـتعرب وبكى، 
 وقـام، فلـام وىل نـاداه أبو طالب، فلـام أقبل قال لـه: اذهب يا ابن أخي، فقـل ما أحببت،

ا وأنشد: ك ليشء أبدً لِمُ فو اهللا ال أُسْ
fi#Â#≈ $› %û =÷||Î||ÿd =^È||Ÿ||î||Í =‚||ÿ =!^Ë_!·ÎÃÉ =i^à|||k|||ÿ^ =Ï|||Ã = %Ñ|||||||| &ã%Ë'̀ =||k||v

Ô %ó_ %ò %»=÷ÎŸƒ=_‹ =◊à‹af =«Ñì_Ã_!‡ÈÎƒ=÷||·||‹ =◊^Ü||||f =&à||||| %–Ë = $à|||| #ê|||| $f^Ë

وذلك يف أبيات).
(١) الذي يف «البداية والنهاية» عن عبد اهللا بن حممد الصنعاين، والذي يف «املستدرك» هو ما أثبتناه، وكذا يف 
الدالئل للبيهقي. وهذا احلديث رواه احلاكم، ج [٢]، ص [٥٠٧]، وقال صحيح عىل رشط البخاري ومل 

خيرجاه، وأقره الذهبي، ورواه البيهقي، ج [١]، ص [٥٦] من «دالئل النبوة». (قاله الوادعي).



٦٤
إسناده ضعيف. ¦ § ¨ © ª « ¬ 

–_€=^˚Ï‡_gÿ= يف كتابه (السلسلة الضعيفة) (٣١١/٢) ح رقم [٩٠٩]:

(وهذا إسـناد ضعيف معضل، يعقوب بن عتبة هذا من ثقات أتباع التابعني، مات 
ا أخر بسند حسن لكن بلفظ: (›_= سنة ثامن وعرشين ومائة. وقد وجدت للحديث طريقً

.(ç›êÿ^=Ï·≈Í=ÔŸ≈è=_Â·‹=Ïÿ=^ÈŸ≈êkåj=„`=Ÿƒ=I÷ÿÖ=fi’ÿ=«É`=„`=Ÿƒ=áÑ–af=_‡`
Ý وقد خرجته يف (األحاديث الصحيحة) رقم [٩٢]. � Þ   ± � » Ø � ¤ Ù ¶ £   Ô ´ ® Ï � £ Ü ® � �

==–WÊ|||ÿÈ (وملـا رأت قريـش أن رسـول اهللا 0 مـاض يف عملـه عرفت أن
أبا طالب قد أبى خذالن رسول اهللا 0، وأنه جممع لفراقهم وعداوهتم يف ذلك، 
َدَ فتى يف  فذهبوا إليه بعامرة بن الوليد بن املغرية وقالوا له: يا أبا طالب!، إن هذا الفتى أهنْ
ـلِمْ إلينا ابن أخيك  ا فهو لك، وأسْ قريـش وأمجله، فخذه فلـك عقله ونرصه، واختذه ولدً
هذا الذي خالف دينك ودين آبائك، وفرق مجاعة قومك، وسـفه أحالمهم، فنقتله، فإنام 
هو رجل برجل، فقال: واهللا لبئس ما تسومونني، أتعطوين ابنكم أغذوه لكم، وأعطيكم 

ا.  ابني تقتلونه؟ هذا واهللا ما ال يكون أبدً
فقـال املطعـم بـن عد بن نوفل ابـن عبد منـاف: واهللا يا أبا طالـب! لقد أنصفك 
 قومـك، وجهدوا عىل التخلـص مما تكره، فام أراك تريد أن تقبل منهم شـيئًا، فقال: واهللا

، فاصنع ما بدا لك). ما أنصفتموين، ولكنك قد أمجعت خذالين ومظاهرة القوم عىلّ
¦ مرسل بال إسناد. § ¨ © ª « ¬ 

 قـال أخونا الفاضل الشـيخ/ حممد بن عبداهللا العوشـن5 يف كتابه (ما شـاع
ومل يثبت يف السرية) ص[٣٢]: 



٦٥
 (هذا مرسل ساقه ابن إسحاق بدون إسناد. ورواه ابن سعد يف الطبقات عن شيخه 

حممد بن عمر الواقدي. ذكرها الذهبي يف السرية عن ابن إسحاق).
0 ß � Ì � ² Â ¼ � Í à � á � ´ � Í �

–WÊ|||ÿÈ (قـال ابن إسـحاق: كان النفر الذين يؤذون رسـول اهللا 0 يف بيته 
أبـا هلب، واحلكم بن أيب العاص بن أميـة، وعقبة بن أيب معيط، وعد بن محراء الثقفي، 
وابـن األصـداء اهلذيل -وكانوا جريانه- مل يسـلم منهـم أحد إال احلكم بـن أيب العاص، 
فـكان أحدهم يطرح عليه 0 رحم الشـاة وهو يصـيل، وكان أحدهم يطرحها 
ا ليسـترت به منهم إذا صىل  يف برمته إذا نصبت له، حتى اختذ رسـول اهللا 0حجرً
فكان رسـول اهللا 0 إذا طرحوا عليه ذلك األذ خيرج به عىل العود، فيقف به 

عىل بابه، ثم يقول: «يا بني عبد مناف، أي جوار هذا؟» ثم يلقيه يف الطريق).
^W“ÎŸ≈kÿ=احلديث موضوع.

–_€=^˚Ï‡_gÿ= يف كتابه (السلسلة الضعيفة) (١٧٥/٩) ح رقم [٤١٥١]:

(كنـت بني رش جارين، بني أيب هلب وعقبة بـن أيب معيط، إن كانا ليأتيان بالفروث 
فيطرحاهنـا عىل بـايب؛ حتى إهنـم ليأتون ببعض مـا يطرحونه مـن األذ فيطرحونه عىل 

بايب).
›W«ÈóÈ أخرجه ابن سـعد يف (الطبقـات) (٢٠١/١) قال: أخربنا حممد بن عمر: 
ا، وزاد:  أخربنا عبد الرمحن بن أيب الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة مرفوعً
(فيخـرج به رسـول اهللا 0 فيقول: يـا بني عبد مناف! أي جـوار هذا! ثم يلقيه 

بالطريق).
–WlŸ=وهذا إسناد موضوع؛ آفته حممد بن عمر -وهو الواقدي-؛ كذبه اإلمام أمحد 

وغريه).
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١-=–WÊÿÈ=(ويف رجب سنة مخس من النبوة هاجر أول فوج من الصحابة إىل احلبشة. 
كان مكونًا من اثني عرش رجالً وأربع نسوة، رئيسهم عثامن بن عفان، ومعه زوجته رقية 
=àr_‰=lÎf=€Ë`=_›Â‡d» :بنت رسـول اهللا 0، وقد قال النبـي 0 فيهام

.«  øÈÿË=fiÎ‰^àfd=Ñ≈f=!^=⁄Îgã=ÏÃ

¦ احلديث منكر. § ¨ © ª « ¬ 
قـال الشـيخ أبـو إسـحاق احلوينـي  5 يف (النافلـة يف األحاديـث الضعيفـة 
والباطلـة)، ط.دار الصحابـة للرتاث، حديث رقـم [٣٣]:  «إن عثامن أول من هاجر إىل 

اهللا بأهله بعد لوط». 
›·’|||à، أخرجـه يعقوب بن سـفيان يف (املعرفـة) (٢٥٥/٣)، وابـن أيب عاصم يف 
(السنة) (٥٩٦/٢)، ويف (األوائل) (ق ١/١٥)، والطرباين يف (الكبري) (٤٧/١/١٤٣)، 
والبيهقي يف (الدالئل)- كام يف (البداية والنهاية) (٣/ ٦٦) - وكذا أبو يعىل يف (مسنده)، 
وابن مردويه - كام يف (الدر املنثور) (١٤٤/٥)- من طريق بشار بن موسى احلفاف، ثنا 
احلسن بن زياد إمام مسجد حممد بن واسع، قال: سمعت قتادة يقول: ثنا النرض بن أنس، 
 ، ا إىل أرض احلبشة ومعه ابنة النبي  عن أنس قال: خرج عثامن مهاجرً
فلـام احتبـس عن النبـي 0 خربهم فكان خيـرج فيتوكف عنهم اخلـرب، فجاءته 

 .«Áà‘ÜÃ=KKK„_›oƒ=„d=I!^=_›Âgwì» :0 امرأة فأخربته، فقال النبي
ا. فأما بشار بن موسى فضعفه األكثرون. قال ابن معني،  –WlŸ=وسنده ضعيف جد¥
والنسـائي: (ليس بثقة). وزاد ابن معني (مـن الدجالني)! وضعفه أبو زرعة، وأبو داود، 
وابـن املدينـي، وعمرو بن عيل وقـال البخاري: «منكر احلديث، قـد رأيته، وكتبت عنه، 
، وهذا ال يقدم إِىل قول اجلارحني وإن  وتركت حديثه». وأما أمحد فكان حسن الرأي فيهِ
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جنح إليه ابن عدي. واحلسن بن زياد ليس هو اللؤلؤي الكذاب، صاحب أيب حنيفة، وإنام 
هو الربمجي، قال اهليثمي يف (املجمع) (٨١/٩): (مل أعرفه). وله شاهد من حديث أسامء 
بنت أيب بكر، قالت: (كنت أمحل الطعام إىل أيب وهو مع رسـول اهللا  
بالغار، فاسـتأذنه عثـامن يف اهلجرة، فأذن له يف اهلجرة إىل احلبشـة، فحملت الطعام فقال 
: قدْ سـار، فالتفت إىل أيب بكر وقال: (والذي نفيس بيده،  يل: ما فعل عثامن ورقية؟ قلْتُ
إنـه أول من هاجر بعـد إبراهيم ولوط). (أخرجه ابن منده يف (الصحابة) عن هشـام بن 
عـروة، عـن أبيه، عنها قـالَ احلافظ يف (اإلصابـة) (٧/ ٦٤٩- ٦٥٠): (سـنده واه، ويف 
هذا السياق من النكارة أن هجرة عثامن إِىل احلبشة كانت حني هجرة النبي 0؛ 
وهذا باطل؛ إال إن كان املراد بالغار غري الذي كانا فيه ملا هاجرا إىل املدينة!!، والذي عليه 
أهـل السـري أن عثامن رجع إىل مكة من احلبشـة مع من رجع، ثم هاجـر بأهله إىل املدينة، 
ومرضـت باملدينـة ملا خرج النبـي  إىل بدر، فتخلف عثـامن عليها عن 

ا بوقعة بدر...). اه .  بدر، فامتت يوم وصول زيد بن حارثة مبرشً
، غري قوله:«إال إن كان املراد بالغار...».  –WlŸ=وهذا حتقيق بديع من احلافظ 

فهذا احتامل فيه تعسف وتكلف، ألنه خيالف احلقائق الثابتة يف (السرية). واهللا أعلم.
وباجلملة: فاحلديث منكر. وال يغرت بإيراد احلافظ له يف (الفتح) (٧/ ١٨٨) ساكتًا 
عليـه، بل كأنه احتج به!! فإنه خـالف التحقيق. والذي حترر عندي أنه ليس كل حديث 
يسـكت عليـه احلافظ يف (الفتـح) يكون حسـنًا أو نحوه كام رصح هو بذلـك، فقد أخل 
برشطه هذا يف مواضع كثرية... وعذره: أن الشـارح قد يشرتط عىل نفسه رشطًا فيوىف به 
زمنًا، ثم ال ينشـط لتحقيق كل حديث السـيام يف مثل (فتح الباري) فإن فيه مجهرة كثرية 
مـن األحاديـث، وحتري إيـراد الثابت منها أمر لعلـه يصعب حتى عىل مثـل احلافظ ابن 
ا  حجر مع سعة دائرة حفظه، وجودة علمه، واإلحاطة هللا تعاىل وحده. ولعله يكون عذرً

. واهللا تعاىل أعلم).  مقبوالً
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 زمامهم، فارتكبوا عني  طَ يف أيدهيم ملا أحسوا أن جالل كالم اهللا لَوَّ قَ –WÊÿÈ=(وسَ
مـا كانوا يبذلون قصـار جهدهم يف حموه وإفنائه، وقد تـواىل عليهم اللوم والعتاب من 
كل جانـب، ممـن مل حيرض هذا املشـهد مـن املرشكني، وعنـد ذلك كذبوا عىل رسـول اهللا 
0 وافـرتوا عليه أنه عطف عـىل أصنامهم بكلمة تقدير، وأنه قال عنها ما كانوا 
يرددونـه هم دائام مـن قوهلم: «تلك الغرانيق العىل، وإن شـفاعتهم لرتجتى»، جاءوا هبذا 
اإلفك املبني ليعتذروا عن سجودهم مع النبي 0، وليس يستغرب هذا من قوم 

كانوا يألفون الكذب، ويطيلون الدس واالفرتاء.
ـا عن صورته  وبلـغ هذا اخلـرب إىل مهاجري احلبشـة، ولكن يف صـورة ختتلف متامً
ـا أسلمت، فرجعوا إىل مكة يف شوال من نفس السنة، فلام كانوا  احلقيقية، بلغهم أن قريشً
دون مكة سـاعة من هنار وعرفوا جلية األمر رجع منهم من رجع إىل احلبشـة، ومل يدخل 

يف مكة من سائرهم أحد إال مستخفيًا، أو يف جوار رجل من قريش).
¦ القصة باطلة. § ¨ © ª « ¬ 

Ï Î—·|||êÿ  يف (أضـواء البيان)  =̂‚|||Î‹˚ =̂Ñ|||›w‹=à|||åÕ›ÿ =̂Ô|||‹˙≈ÿ =̂€_|||–

(٢٨٦/٥-٢٨٨) ط. دار الفكر.بـريوت: «اعلـم: أن مسـألة الغرانيـق مـع اسـتحالتها 
ـا، وداللـة القرآن عىل بطالهنـا مل تثبت من طريق صالـح لالحتجاج، ورصح بعدم  رشعً
ثبوهتـا خلق كثري من علـامء احلديث كام هو الصواب، واملفرسون يروون هذه القصة عن 
ابن عباس من طريق الكلبي، عن أيب صالح، عن ابن عباس. ومعلوم أن الكلبي مرتوك، 
: أهنا ال تعرف من طريق جيوز ذكره إال طريق أيب برش عن سعيد بن  وقد بني البزار
جبري، مع الشك الذي وقع يف وصله، وقد اعرتف احلافظ ابن حجر مع انتصاره، لثبوت 

هذه القصة بأن طرقها كلها إما منقطعة أو ضعيفة إال طريق سعيد بن جبري.



٦٩
وإذا علمت ذلك فاعلم أن طريق سعيد بن جبري، مل يروها هبا أحد متصلة إال أمية 

ابن خالد، وهو وإن كان ثقة فقد شك يف وصلها.
فقـد أخرج البـزار وابن مردويه من طريـق أمية بن خالد عن شـعبة، عن أيب برش، 
عن سـعيد بن جبري، عن ابن عباس فيام أحسـب، ثم ساق حديث القصة املذكورة، وقال 
البزار: ال يرو متصالً إال هبذا اإلسـناد، تفرد بوصله أمية بن خالد، وهو ثقة مشـهور، 
وقـال البـزار: وإنام يـرو من طريق الكلبي، عـن أيب صالح، عن ابن عبـاس. والكلبي 

مرتوك.
فتحصـل أن قصـة الغرانيق، مل تـرد متصلة إال من هذا الوجه الذي شـك راويه يف 
الوصـل، ومعلـوم أن ما كان كذلك ال حيتج به لظهـور ضعفه، ولذا قال احلافظ ابن كثري 

يف «تفسريه»: إنه مل يرها مسندة من وجه صحيح.
WÔ|||î—ÿ ومل يصح يشء من هـذا، وال يثبت بوجه من  =̂ÁÜ‰=ÏÃ=Ï‡_‘È|||êÿ =̂€_|||–Ë

  X  W   V] :الوجوه، ومع عدم صحته، بل بطالنه فقد دفعه املحققون بكتاب اهللا كقوله
  Á  À] :وقوله .[٣ :g] [.  -   ,  +] :وقوله ،[٤٤ :C] [Z       Y
È  Ç  Æ  Å      Ä  Ã  Â] [W: ٧٤] فنفـى املقاربـة للركون فضالً 
عن الركون، ثم ذكر الشـوكاين عن البزار أهنا ال ترو بإسـناد متصل، وعن البيهقي أنه 
قـال: هـي غري ثابتة من جهة النقل، وذكر عن إمام األئمة ابن خزيمة: أن هذه القصة من 
وضـع الزنادقة وأبطلهـا ابن العريب املالكـي، والفخر الرازي ومجاعـات كثرية، وقراءته 
0 سـورة النجم وسجود املرشكني ثابت يف (الصحيح)، ومل يذكر فيه يشء من 

قصة الغرانيق. وعىل هذا القول الصحيح وهو أهنا باطلة فال إشكال.
وأما عىل ثبوت القصة كام هو رأي احلافظ ابن حجر فإنه قال يف (فتح الباري): إن 
هذه القصة ثابتة بثالثة أسـانيد كلها عىل رشط الصحيح، وهي مراسـيل حيتج بمثلها من 



٧٠
حيتـج باملرسـل، وكذلك من ال حيتج بـه العتضاد بعضها ببعـض؛ ألن الطرق إذا كثرت 

 . وتباينت خمارجها، دل ذلك عىل أن هلا أصالً
فللعلـامء عـن ذلـك أجوبة كثـرية أحسـنها، وأقرهبـا: أن النَّبـي 0 كان 
 [٢٠ :g] [¤  £   ¢] يرتـل السـورة ترتيـالً تتخلله سـكتات، فلـام قـرأ
قـال الشـيطان- لعنـه اهللا- حماكيًا لصوتـه: تلك الغرانيـق العىل... إلخ فظـن املرشكون 
أن الصـوت صوتـه 0، وهو بريء من ذلك براءة الشـمس مـن اللمس، وقد 
ا وافيًا، واخترصناهـا هنا، ويف كتابنا: «دفع إهيام  أوضحنـا هذه املسـألة يف رحلتنا إيضاحً

االضطراب عن آيات الكتاب».
W⁄||||ì_wÿ^Ë أن القـرآن دل عـىل بطالهنـا، ومل تثبت من جهة النقل، مع اسـتحالة 
ا، ومن أثبتها نسـب التلفـظ بذلك الكفر  اإللقـاء عىل لسـانه0  ملـا ذكر رشعً
ا،  ا مسـتحيل رشعً للشـيطان. فتبني أن نطق النَّبي 0 بذلك الكفر، ولو سـهوً
ا عىل كل حـال، والغرانيق: الطري البيض  وقـد دل القرآن عىل بطالنـه، وهو باطل قطعً
املعروفة واحدها  غرنوق كزنبور وفردوس، وفيه لغات غري ذلك، يزعمون أن األصنام 

ترتفع إىل اهللا كالطري البيض، فتشفع عنده لعابدهيا قبحهم اهللا ما أكفرهم).
–_€=^Ïå‡Èkÿ^=áÈ|||è_ƒ=‚f=à‰_ ÿ^=Ñ›w‹=à|||åÕ›ÿ^=Ô‹˙≈ÿ يف (التحرير والتنوير 
من التفسـري) [سـورة احلج:اآلية:٥٢وما بعدها]: «وكذلك تركيب تلك القصة عىل آية 
. وكم بني نزول سـورة النجم التي هي من أوائل السـور النازلة بمكة وبني  سـورة احلجّ

نزول سورة احلج التي بعضها من أول ما نزل باملدينة وبعضها من آخر ما نزل بمكة.
ة  جع من مهاجرة احلبشة. وكم بني مدّ وكذلك ربط تلك القصة بقصة رجوع من رَ

نزول سورة النجم وبني سنة رجوع من رجع من مهاجرة احلبشة.



٧١
WÊrÈÿ_Ã أن هذه الشـائعة التي أشـيعت بني املرشكني يف أول اإلسالم، إنام هي من 
اختالقات املسـتهزئني من سـفهاء األحالم بمكة مثل ابن الزبعر، وأهنم عمدوا إىل آية 
بوا عليها كلامت أخر إللقاء الفتنة يف الناس وإنام   ومناةَ فركّ زّ ذُكرت فيها الالت والعُ
رضوا قراءهتا يف املسـجد احلـرام وتعلقت  فـة؛ ألهنم حَ ـوا سـورة النجـم هبذه املرجَ صُّ خَ
بأذهاهنم وتطلبًا إلجياد املعذرة هلم بني قومهم عىل سجودهم فيها الذي جعله اهللا معجزة 

النبي 0 وقد رس هذا التعسف إىل إثبات معنى يف اللغة...».
قـال احلافظ ابن كثري  يف (تفسـريالقرآن العظيم)، [سـورة احلج، اآلية: ٥٢ 
وما بعدها]: «قد ذكر كثري من املفرسين ههنا قصة الغرانيق، وما كان من رجوع كثري من 
املهاجرة إىل أرض احلبشة ظنًا منهم أن مرشكي قريش قد أسلموا، ولكنها من طرق كلها 

مرسلة، ومل أرها مسندة من وجه صحيح، واهللا أعلم».
انظر:

. - «نصب املجانيق لنسف قصة الغرانيق» للعالمة األلباين   
- «جمموع فتاو العالمة عبد العزيز بن باز»  (٣٠١/٨)، (٢٨٢/٢٤).  ä å æ ç è é ê ë

–WÊÿÈ «خالل هذا اجلو امللبد بغيوم الظلم والعدوان ظهر برق أضاء الطريق، وهو 
، أسلم يف أواخر السنة السادسة من النبوة، واألغلب  إسالم محزة بن عبد املطلب 

أنه أسلم يف شهر ذي احلجة.
ا عنـد الصفا فآذاه  WÊ‹˙|||ãd=hg|||ãË أن أبـا جهل مـر برسـول اهللا 0 يومً
ونال منه، ورسول اهللا 0 ساكت ال يكلمه، ثم رضبه أبو جهل بحجر يف رأسه 
هُ حتى نزف منه الدم، ثم انرصف عنه إىل نادي قريش عند الكعبة، فجلس معهم،  ـجَّ فَشَ
ان يف مسـكن هلا عىل الصفا تـر ذلك، وأقبل محزة من  عَ دْ وكانـت مـوالة لعبد اهللا بن جُ
ا قوسه، فأخربته املوالة بام رأت من أيب جهل، فغضب محزة - وكان أعز  حً شِّ تَوَ نَص مُ القَ



٧٢
ا أليب جهل إذا لقيه  فتى يف قريش وأشـده شـكيمة - فخرج يسـعى، مل يقف ألحد؛ معدً
ـتَه، تشـتم ابن أخي  رَ اسْ فِّ صَ أن يوقع به، فلام دخل املسـجد قام عىل رأسـه، وقال له: يا مُ
 وأنا عىل دينه؟ ثم رضبه بالقوس فشـجه شـجة منكرة، فثار رجال من بني خمزوم - حي

أيب جهل - وثار بنو هاشم - حي محزة - فقال أبو جهل: دعوا أبا عامرة، فإين سببت ابن 
ا. أخيه سب¥ا قبيحً

وكان إسـالم محـزة أول األمر أنفـة رجل، أبى أن هيان مواله، ثـم رشح اهللا صدره 
فاستمسك بالعروة الوثقى، واعتز به املسلمون أيام اعتزاز).

¦ مرسل. § ¨ © ª « ¬ 
–_€=^Ï›oÎÂÿ^=¬Ã_wÿ  يف (جممع الزوائد)، ط. دار الفكر. بريوت. حديث 

رقـم [١٥٤٦٠] عـن حممد بن كعب القرظـي فذكره... (رواه الطرباين مرسـالً ورجاله 
رجـال الصحيـح)، وذكر بعده حديث رقـم [١٥٤٦١] عن يعقوب بـن عتبة بن املغرية 

فذكره...(رواه الطرباين مرسالً ورجاله ثقات).
قصة إسـالم محزة مرسلة؛ واملرسـل من أقسام الضعيف؛ لذا قال الدكتور العمري 
5 يف (السرية الصحيحة) (١٤٦/١): «...ولكن تفصيل قصة إسالمه مل تثبت من 

ìطريق صحيحة». í î ï ð ñ ò ó ô æ õ è é ê ë
: أنه التجأ  ١- –WÊÿÈ (وخالصة الروايات - مع اجلمع بينها - يف إسـالمه 
ليلـة إىل املبيت خارج بيتـه، فجاء إىل احلرم، ودخل يف سـرت الكعبة، والنبي 0 
قائم يصيل، وقد اسـتفتح سورة [C]، فجعل عمر يستمع إىل القرآن، ويعجب من 

تأليفه، قال: فقلت- أي: يف نفيس-: هذا واهللا شاعر، كام قالت قريش، قال: فقرأ: [;      



٧٣
>  =  <            ?  @  G  F  E  DC  B    A  ] [C: ٤٠ - ٤١]. قال: قلت: كاهن. قال: 

  .[٤٢ - ٤٣ :C] [   T       S  R  Q  P   O  N  M  LK  J      I]

–_€W=فوقع اإلسالم يف قلبي.
ضعيف. ¦ § ¨ © ª « ¬ 

 . أخرجه اإلمام أمحد (١٧/١) حديث رقم [١٠٧]، وضعفه العالمة أمحد شاكر 
وقـال اهليثمي  يف «جممع الزوائـد» (٦٢/٩): «رواه أمحد ورجاله ثقات إال أن رشيح بن 

عبيد مل يدرك عمر».
وقال الدكتور أكرم العمري 5 يف «السـرية الصحيحة» (١٨٠/١): و«مسند أمحد» بسند 

صحيح إىل رشيح بن عبيد لكنه مرسل ضعيف؛ ألن رشحيا مل يدرك عمر».
وضعفه األلباين  يف «الضعيفة» حتت حديث رقم [٦٥٣١].   

وقال الشيخ شعيب األرناؤوط 5: (إسناده ضعيف النقطاعه).  

٢- –WÊ|||ÿÈ=(وكان من حدة طبعه وفرط عداوته لرسـول اهللا 0 أنه خرج 
ا سـيفه يريد القضاء عىل النبي 0، فلقيه نعيم بن عبد اهللا النحام  ا متوشـحً يومً
العـدوي، أو رجـل من بني زهرة، أو رجل من بني خمزوم فقال: أين تعمد يا عمر؟ قال: 
ا؟  ا. قال: كيف تأمن من بني هاشـم ومن بني زهـرة وقد قتلت حممدً أريـد أن أقتل حممدً
فقـال له عمـر: ما أراك إال قد صبوت، وتركت دينك الـذي كنت عليه، قال: أفال أدلك 
تَنَكَ قد صبوا، وتركا دينك الذي أنت عليه، فمشـى  عـىل العجب يا عمر! إن أختك وخَ
ا حتى أتامها، وعندمها خباب بن األرت، معه صحيفة فيها: [c] يقرئهام  عمر دامرً
إياها- وكان خيتلف إليهام ويقرئهام القرآن- فلام سمع خباب حس عمر توار يف البيت، 
وسـرتت فاطمة - أخت عمر - الصحيفة. وكان قد سـمع عمر حني دنا من البيت قراءة 
خبـاب إليهـام، فلام دخل عليهام قال: ما هذه اهلينمة التي سـمعتها عندكم؟ فقاال: ما عدا 



٧٤
حديثًـا حتدثنـاه بيننا. قال: فلعلكام قد صبومتا. فقال له ختنه: يا عمر، أرأيت إن كان احلق 
ا. فجاءت أخته فرفعته عن زوجها،  يف غري دينك؟ فوثب عمر عىل ختنه فوطئه وطأ شديدً
فنفحها نفحة بيده، فدمى وجهها - ويف رواية ابن إسـحاق أنه رضهبا فشـجها - فقالت، 
وهـي غضبـى: يـا عمـر، إن كان احلق يف غري دينك، أشـهد أن ال إله إال اهللا، وأشـهد أن 

ا رسول اهللا. حممدً
فلام يئس عمر، ورأ ما بأخته من الدم ندم واسـتحيا، وقال: أعطوين هذا الكتاب 
الذي عندكم فأقرؤه، فقالت أخته: إنك رجس، وال يمسـه إال املطهرون، فقم فاغتسـل، 
]، فقال: أسـامء  فقام فاغتسـل، ثم أخـذ الكتاب، فقرأ: [

طيبـة طاهرة. ثم قرأ [c] حتـى انتهي إىل قوله: ['  )  (  *  +   ,      -   .  
/  1  0] [c: ١٤]، فقـال: ما أحسـن هذا الكالم وأكرمه؟ دلوين عىل 

حممد. فلام سمع خباب قول عمر خرج من البيت، فقال: أبرش يا عمر، فإين أرجو أن تكون 
i_ Äÿ^=‚f=à›≈f=fl˙|||ãˇ^=äƒ`=fiÂ(Ÿÿ^» :دعوة الرسـول 0 لـك ليلة اخلميس 

`fl_ê‰=‚f=⁄Âr=Ïfaf=Ë»، ورسول اهللا 0 يف الدار التي يف أصل الصفا.
فأخذ عمر سـيفه، فتوشـحه، ثم انطلق حتى أتى الدار، فرضب الباب، فقام رجل 
ا السـيف، فأخرب رسول اهللا 0، واستجمع  ينظر من خلل الباب، فرآه متوشـحً
القـوم، فقـال هلم محزة: ما لكم؟ قالـوا: عمر؟ فقال: وعمر؟ افتحوا لـه الباب، فإن كان 
ا قتلناه بسـيفه، ورسـول اهللا 0  ا بذلناه له، وإن كان جاء يريد رشً جاء يريد خريً
داخـل يوحـى إليـه، فخرج إىل عمر حتـى لقيه يف احلجـرة، فأخذ بمجامـع ثوبه ومحائل 
=‚‹=÷f=!^=€ä·Í=kv=à›ƒ=_Í=_!ÎÂk·‹=l‡`=_‹`» :السـيف، ثم جبذه جبذة شـديدة فقال
=fiÂŸÿ =̂Ii_ Äÿ =̂‚|||f=à›ƒ=^Ü‰=IfiÂŸÿ =̂\Óà|||Î…›ÿ =̂‚f=ÑÎÿÈÿ_f=€ä|||‡=_‹=€_’|||·ÿ^Ë=Ìä|||Äÿ^

`i_ Äÿ^=‚f=à›≈f=fl˙|||ãˇ^=äƒ»، فقال عمر: أشـهد أن ال إله إال اهللا، وأنك رسول اهللا. 
وأسلم، فكرب أهل الدار تكبرية سمعها أهل املسجد.



٧٥
ا  كان عمر   ذا شكيمة ال يرام، وقد أثار إسالمه ضجة بني املرشكني، وشعورً

ا... هلم بالذلة واهلوان، وكسا املسلمني عزة ورشفًا ورسورً
فـرو جماهـد عـن ابن عباس قـال: سـألت عمر بـن اخلطاب ألي يشء سـميت 
الفاروق؟ قال: أسـلم محزة قبيل بثالثة أيام - ثم قص عليه قصة إسـالمه. وقال يف آخره: 
=IŸf»:قلت - أي حني أسـلمت-: يا رسول اهللا، ألسنا عىل احلق إن متنا وإن حيينا؟ قال
fikÎÎv=„dË=fik‹=„dË=“wÿ^=Ÿƒ=fi’‡d=IÁÑÎf=ÏåÕ‡=ÌÜÿ^Ë»، قال: قلت: ففيم االختفاء؟ 
والـذي بعثـك باحلق لنخرجن، فأخرجناه يف صفني، محـزة يف أحدمها، وأنا يف اآلخر، له 
كديد ككديد الطحني، حتى دخلنا املسجد، قال: فنظرت إيل قريش وإيل محزة، فأصابتهم 

كآبة مل يصبهم مثلها، فسامين رسول اهللا0«الفاروق» يومئذ).
^W“|||ÎŸ≈kÿ=قصة إسـالم عمر بن اخلطاب ضعيفة، ومتنهـا منكر بالرغم من 

شهرهتا.
–_€=^˚Ï‡_gÿ   يف (السلسـلة الضعيفـة) (٧٤/١٤) حديث رقم [٦٥٣١]: 

(›·’|||Wà=أخرجـه أبو نعيم يف (احللية) (٤٠/١) من طريق إسـحاق بن عبد اهللا، عن أبان 
: ألي يشء سـميت  بـن صالـح، عن جماهـد، عن ابن عبـاس قال: سـألت عمر 

(الفاروق)؟(١) قال:
أسـلم محزة قبيل بثالثة أيام ثم رشح اهللا صدري لإلسـالم فقلت: اهللا ال إله إال هو 
له األسامء احلسنى، فام يف األرض نسمة هي أحب إيل من نسمة رسول اهللا 0، 
قلت: أين رسـول اهللا 0؟ قالـت أختي: هو يف دار األرقم بـن[أيب](٢) األرقم 
عند الصفا، فأتيت الدار ومحزة يف أصحابه جلوس يف الدار ورسـول اهللا 0 يف 
(١) أما حديث: «إن اهللا جعل احلق عىل لسان عمر وقلبه، وهو الفاروق، فرق به بني احلق والباطل».ضعفه األلباين، 
لكن الشطر األول من احلديث صحيح خمرج يف «املشكاة» [٦٠٤٢]. انظر «الضعيفة» حديث رقم [٣٠٦٣].

ا لـ «احللية».  ، تبعً (٢) ما بني املعقوفتني ليست يف أصل الشيخ 



٧٦
البيت فرضبت الباب فاستجمع القوم، فقال هلم محزة: ما لكم؟ قالوا: عمر بن اخلطاب، 
قـال: فخرج رسـول اهللا 0 فأخـذ بمجامع ثيابه ثم نرته نرتة فـام متالك أن وقع 
عـىل ركبتيـه، فقال: «›_=`‡à›ƒ=_Í=Ê|||k·›f=l\» قال: قلت: أشـهد أن ال إله إال اهللا وحده 
ا عبده ورسـوله. قـال: فكرب أهل الدار تكبرية سـمعها  ال رشيـك له، وأشـهد أنك حممدً
=>Ÿf» :أهل املسـجد، قال: فقلت: يا رسـول اهللا! ألسنا عىل احلق إن متنا وإن حيينا؟ قال
fikÎÎv=„dË=fik‹=„d=“wÿ^=Ÿƒ=fi’‡d=ÁÑÎf=ÏåÕ‡=ÌÜÿ^Ë» قلت: ففيم االختفاء؟ والذي 
 
بعثك باحلق لتخرجن! فأخرجناه يف صفني، محزة يف أحدمها، وأنا يف اآلخر ويل كديد(١)
ككديد الطحني حتى دخلنا املسـجد، قال فنظـرت إيلَّ قريش وإيل محزة فأصابتهم كآبة مل 
يصبهم مثلها، فسـامين رسـول اهللا 0 يومئذ (الفاروق)، وفرق اهللا يب بني احلق 

.
والباطل)(٢)

ا، إسـحاق بن عبد اهللا - وهو: ابن أيب فروة -، قال  –WlŸ وهذا إسـناد ضعيف جدً
البخاري: «تركوه». وقال أمحد: «ال حتل - عندي - الرواية عنه». وكذبه بعضهم.

ثم أخرجه أبو نعيم، وكذا البزار (١٦٩/٣-١٧١) من طريق إسـحاق بن إبراهيم 
: «أحتبون  احلنيني: ثنا أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه، عن جده قال: قال لنا عمر 
ا، وليس  أن أعلمكم أول إسـالمي؟» قلنا: نعم. قال:... فذكر قصة إسـالمه مطولة جدً
فيها سبب تسميته بـ (الفاروق)، وال ذكر لـ (الصفني)، واخترص منها أبو نعيم قصته قبل 

إسالمه مع أخته وزوجها، وقال البزار عقبه:
«ال نعلم رواه هبذا السـند إال (احلنيني)، وال نعلم يف إسـالم عمر أحسـن من هذا 

اإلسناد، عىل أن (احلنيني) خرج من املدينة، فكف واضطرب حديثه».

يثور من مشيهم.  الغبار كان  أراد أهنم كانوا مجاعة وأن  فإذا وطيء صار غباره  الناعم  الرتاب   WÑÍÑ’ÿ^  (١)
النهاية (٤ / ١٥٥) 

(٢) (وفيه أبان بن صالح ليس بالقو، وعنه إسحاق بن عبد اهللا الدمشقي مرتوك) كام يف «كنز العامل يف سنن 
األقوال واألفعال» للمتقي اهلندي حديث رقم [٣٥٧٤٢]، ط. مؤسسة الرسالة.



٧٧
–Wl|||Ÿ=هـو نحو ابـن أيب فروة - أو قريب منـه -، قال البخـاري: «يف حديثه نظر». 

وقال النسائي: «ليس بثقة». وقال ابن عدي: «ضعيف، ومع ضعفه يكتب حديثه».
ومـن طريقه أخرجـه عبد اهللا بن أمحد يف(فضائل الصحابـة) (٢٨٥/١)، وذكر يف 
إسـالم عمـر  عدة روايات ال يصح يشء من أسـانيدها - مـع وضوح التعارض 
ا مع االختصار ما أخرجه أمحـد (١٧/١)، ومن طريقه ابن  بينها-، ومن أحسـنها إسـنادً

األثري يف (أسد الغابة) (٦٤٤/٣).
ـولَ اهللا  سُ ضُ رَ رَّ تُ أَتَعَ جْ W=خرَ =à›ƒ=€_–=W€_–=ÑÎgƒ=‚f=yÍà|||è=“Íàù=‚‹

ةَ  ورَ تَحَ سُ تَفْ هُ فَاسْ فَ لْ تُ خَ مْ قُ دِ فَ ـجِ نِي إِىلَ املَْسْ ـبَقَ دْ سَ هُ قَ تُ دْ جَ ـلِمَ فَوَ بْلَ أَنْ أُسْ 0 قَ
 . يْشٌ رَ الَتْ قُ امَ قَ رٌ كَ ـاعِ اهللاَِّ شَ ا وَ ذَ : هَ لْتُ قُ الَ فَ آنِ قَ رْ قُ أْلِيفِ الْ نْ تَ ـبُ مِ جَ لْتُ أَعْ عَ ـةِ فَجَ احلَاقَّ
 . نٌ اهِ : كَ لْتُ : قُ ـالَ أَ [;      >  =  <            ?  @  G  F  E  DC  B    A  ] قَ ـرَ قَ : فَ ـالَ قَ

  [     Z       Y  X  W   V  U    T       S  R  Q  P   O  N  M  LK  J      I] : الَ قَ
ةِ.  ورَ رِ السُّ \  [  ^  _  `  j     i   h   g     f  e  d       c  b   a  ]  إِىلَ آخِ

. قِعٍ وْ لَّ مَ بِي كُ لْ مُ يفِ قَ الَ سْ ِ قَعَ اإلْ : فَوَ الَ قَ
ورجال إسـناده ثقات، فاإلسـناد صحيح، لوال أن رشيح بن عبيد مل يدرك عمر بن 
ا للطرباين يف (األوسـط)،  اخلطاب. ونحوه يف (املجمع) (٦٥/٩)، إال أنه وقع فيه معزوً

وهو وهم لعله من غريه.
ö عزا احلافـظ حديث ابن عبـاس أليب جعفر بـن أيب شـيبة، وحديث عمر  ÷ ø ø ø ù ú û ü
للبزار، وسكت عنهام يف (الفتح) (٤٨/٧) فام أحسن، ألنه يوهم - حسب اصطالحه- 
أن كالً منهام حسن، وليس كذلك - كام رأيت -، ولعل ذلك كان السبب أو من أسباب 
اسـتدالل بعض إخواننا الدعاة عىل رشعية (املظاهرات) املعروفة اليوم، وأهنا كانت من 



٧٨
أسـاليب النبي 0 يف الدعوة! وال تزال بعض اجلامعات اإلسالمية تتظاهر هبا، 

.
غافلني عن كوهنا من عادات الكفار وأساليبهم)(١)

قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء بالسـعودية يف كتاب (أبحاث هيئة 
كبار العلامء) (٧٠/٦): قال الدار قطني: (تفرد به القاسـم بن عثامن ليس بالقوي، وقال 

البخاري: له أحاديث ال يتابع عليها).
–_€=^Ïg‰Üÿ= يف (لسـان امليزان) (٤٦٣/٤) عن القاسم بن عثامن البرصي: 

ا).  (حدث عن إسحاق األزرق بمتن حمفوظ، وبقصة إسالم عمر، وهي منكرة جد¥
قـال العمري5 يف (السـرية الصحيحـة) (١٨٠/١): (إسـناد البيهقي وابن 

ا). سعد فيه القاسم بن عثامن البرصي ضعيف، ومتنه منكر جد¥
ا (١٨٠/١): «أما قصة اسـتامعه القرآن يتلوه الرسـول 0 يف  وقـال أيضً
صالتـه قـرب الكعبة وعمر مسـتخف بأسـتارها، وكذلـك قصته مع أختـه فاطمة حني 
لطمهـا إلسـالمها ورضب زوجها سـعيد بن زيد، ثـم اطالعه عىل صحيفـة فيها آيات، 

وإسالمه، فلم يثبت يشء من هذه القصص من طريق صحيحة».
وقد توسـع الشـيخ الفاضل حممد بن رزق الطرهوين5 يف (السـرية الذهبية) 
(٣١٩/٢-٣٢٩) يف ذكر الطرق والروايات الواردة يف قصة إسالم عمر وبني ما فيها من 

ضعف، فلرياجع.
(وفضال عن ضعف سند القصة، ففي املتن اضطراب: 

ا بعثته.  مرة أن قريشً
ويف أخر أنه خرج ابتداء.

(١) انظر حتقيق الشيخ عيل حشيش 5 لقصة إسالم عمر وبيان ضعفها، وحكم املظاهرات يف الرشيعة 
فإنه جيد. جملة التوحيد. العدد [٢٦٠].



٧٩
ويف بعضها أنه قرأ وكان كاتبًا (عن أنس عند ابن سعد والدارقطني).

.
ا فقرأ عليه وكان عمر ال يكتب» مرسل الزهري)(١) ويف أخر «حتى دعا قارئً

رفضت إعطاء  ^W‚k›ÿ^=ÏÃ=Óá_’·ÿ=وهي أن فاطمة أخت عمر بن اخلطاب 
الصحيفـة التي فيها سـورة [c] حتى يغتسـل عمر؟ وهل إذا اغتسـل املرشك قبل 

إسالمه يغري من الواقع شيئًا، ويبيح إعطاءه الصحيفة؟!
0 ý ñ þ ÿ ê � � � � � � õ � � � � ó 	 è å õ

–WÊ|||ÿÈ=(وملـا انرصف رسـول اهللا 0 عنهم خاطبهم أبو جهـل يف كربيائه 
ا قد أبى إال ما ترون من عيب ديننا، وشتم آبائنا، وتسفيه  وقال: يا معرش قريش، إن حممدً
أحالمنـا، وشـتم آهلتنـا، وإين أعاهـد اهللا ألجلسـن له بحجر مـا أطيق محله، فإذا سـجد 
 يف صالتـه فضخت به رأسـه، فأسـلموين عنـد ذلك أو امنعـوين، فليصنع بعـد ذلك بنو

ا، فامض ملا تريد. عبد مناف ما بدا هلم، قالوا: واهللا ال نسلمك ليشء أبدً
ا كام وصف، ثم جلس لرسـول اهللا 0  فلـام أصبح أبو جهـل، أخذ حجرً
ينتظـره، وغـدا رسـول اهللا 0 كـام كان يغدو، فقـام يصيل، وقد غـدت قريش 
فجلسـوا يف أنديتهـم ينتظـرون مـا أبـو جهل فاعل، فلام سـجد رسـول اهللا 0 
ا  ا لونه، مرعوبً ا ممتقعً احتمل أبو جهل احلجر، ثم أقبل نحوه، حتى إذا دنا منه رجع منهزمً
قـد يبسـت يداه عىل حجره، حتى قذف احلجر من يـده، وقامت إليه رجال قريش فقالوا 
لـه: مـا لك يا أبا احلكـم؟ قال: قمت إليه ألفعل به ما قلت لكـم البارحة، فلام دنوت منه 
تِه وال أنيابه  َ ه، وال مثل قَرصَ تـِ امَ لٌ مـن اإلبل، ال واهللا ما رأيت مثل هَ عـرض ىل دونه فَحْ

مَّ بى أن يأكلنى. لفحل قط، فَهَ

(١) كتاب: «ما شاع ومل يثبت يف السرية النبوية» للعوشن ص [٥٧].



٨٠
 =⁄Íàgr=÷ÿÖ» :فذكر ىل أن رسول اهللا 0 قال=W”_w|||ãd=‚f^=€_–

.«ÁÜ~˚=_‡É=Èÿ

ö منكر هبذا اللفظ. 
 ù � �  � �
قال أخونا الفاضل الشيخ/ حممد بن عبداهللا العوشن5 يف كتابه (ما شاع ومل 
: «ابن إسـحاق إذا مل يذكر من حدث   Ï—ÂÎgÿ^=€_– :[٤٩]يثبـت يف السـرية) ص

عنه مل يفرح به».
ومـن النكارة يف هذه الرواية قول أيب جهـل: وإين أعاهد اهللا! يف حني جتد يف رواية 
ا من هذه القصة من طريق  مسلم اآلتية أنه أقسم بالالت والعز. وقد أخرج احلاكم نحوً
عبد اهللا بن صالح قال: حدثني الليث بن سـعد بن إسـحاق بن عبداهللا بن أيب فروة، عن 
أبـان بـن صالح، عن عيل بن عبداهللا بن عباس، عن أبيـه العباس بن عبداملطلب، ثم قال 
احلاكـم: صحيـح. وتعقبه الذهبـي بقوله: «قلت: فيـه عبداهللا بن صالـح وليس بعمدة، 

وإسحاق بن عبداهللا بن أيب فروة مرتوك». 
وقد رو مسـلم  يف (صحيحه) عن أيب هريرة  قال: قال أبو جهل: 
هـل يعفـر حممـد وجهه بـني أظهركم؟ قـال: فقيل: نعـم، فقـال: والالت والعـز لئن 
رأيتـه يفعـل ذلك ألطـأن عىل رقبته أو ألعفـرن وجهه يف الرتاب، قال: فأتى رسـول اهللا 
0 وهو يصيل زعم ليطأ عىل رقبته قال: فام فجئهم منه إال هو ينكص عىل عقبيه 
ا من نار وهوالً وأجنحة،  ويتقـي بيديه، قـال: فقيل له: مالك؟ قال: إن بيني وبينـه خلندقً
فقال رسـول اهللا Èòƒ=^!Èòƒ=Ô’Û˙›ÿ^=ÊkÕ k~˘=Ï|||·‹=_‡É=Èÿ» :0!^» ورواه 
ا عن ابن عباس  قال: قـال أبو جهل: لئن رأيت  البخـاري يف (صحيحه) خمتـرصً
=ÊjÜ~ =̊⁄≈Ã=Èÿ) :ا يصيل عند الكعبة ألطأن عىل عنقه، فبلغ النبي 0 فقال حممدً

  .
(١)(Ô’Û˙›ÿ^

(١) كتاب «التفسري»، باب «كال لئن مل ينته لنسفعن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة» (٧٢٤/٨ فتح). 



٨١ � � � í � � � � í � � í � �
–WÊÿÈ (رو ابن إسـحاق بسـنده، قـال: اعرتض رسـول اهللا 0 - وهو 
يطوف بالكعبة - األسـود بن املطلب بن أسـد بن عبد العز والوليد بن املغرية وأمية بن 
خلف والعاص بن وائل السـهمي - وكانوا ذوي أسـنان يف قومهم فقالوا: يا حممد، هلم 
ا مما  فلنعبد ما تعبد، وتعبد ما نعبد، فنشرتك نحن وأنت يف األمر، فإن كان الذي تعبد خريً
ا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه،  نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه، وإن كان ما نعبد خريً

!  "  #  $  %  &  '  )] السورة كلها. فأنزل اهللا تعاىل فيهم: [
ـا قالت: لو اسـتلمت آهلتنا  َيْد وغريه عـن ابن عباس أن قريشً بْـدُ بـن محُ وأخـرج عَ

!  "  #] السورة كلها.  لعبدنا إهلك. فأنزل اهللا: [
ـا قالوا لرسـول اهللا 0: تعبد آهلتنا  وأخرج ابن جرير وغريه عنه أن قريشً

 [}   |  {  z  y  x  w] :سنة، ونعبد إهلك سنة، فأنزل اهللا
[٦٤ :E]

ö ال يصح. 
 ù � �  � �
–_€=^WáÈk‘Ñÿ=عبداحلكيم بن عبداهللا القاسم، عضو هيئة التدريس بكلية املعلمني 
 بالرياض يف موقع اإلسالم اليوم:  (وأورد ابن جرير يف سبب نزول سورة الكافرون روايتني: 
^˚J|||ÿË قـال يف (تفسـريه) (٣٠ / ٣٣١) حدثني حممد بن موسـى احلـريش قال: حدثنا 
ـا وعدوا  : إن قريشً أبـو خلـف قال: حدثنـا داود، عـن عكرمة، عن ابن عبـاس 
رسـول اهللا 0 أن يعطـوه مـاالً فيكـون أغنـى رجل بمكـة، ويزوجوه مـا أراد 
مـن النسـاء، ويطـأوا عقبـه، فقالـوا له: هـذا لك عندنـا يا حممـد، وكف عن شـتم آهلتنا 
فـال تذكرهـا بسـوء، فإن مل تفعل، فإنـا نعرض عليك خصلـة واحدة فهي لـك ولنا فيها 
 -؟» قالـوا: تعبـد آهلتنـا سـنة- الـالت والعـز ـيَ ـا هِ صـالح. قـال 0: «مَ
». فجـاء الوحي مـن اللوح  يبِّ ن عنـدِ رَ ـأيت مِ ا يَ تَّى أَنْظُـرَ مَ ونعبـد إهلـك سـنة. قـال: «حَ



٨٢
  z   y   x   w] اهللا:  وأنـزل   .Q[#   "   ! ] املحفـوظ: 
 [٦٦  -  ٦٤  :E]  [µ   ´   ³   ²    ±   °   ] قولـه:  إىل   [}    |   { 

وضعف الطرباين يف (معجمه الصغري) (ج:[٢]، ص: [٤٤]، ح [٧٥١]) ما رواه بإسناد 
الطربي نفسه فقال: مل يروه عن داود بن هند إال عبد اهللا بن عيسى، تفرد به حممد بن موسى، 
 وخالـف ما عليه الثقات، وأحاديثه أفراد كلهـا، وضعفه احلافظ يف (الفتح) (٧٣٣/٨).
JÔÎ‡_oÿ^Ë قال الطربي: حدثني يعقوب قال: حدثنا ابن علية عن حممد بن إسـحاق قال: 
حدثنـي سـعيد بـن ميناء مـوىل البخرتي قـال: لقي الوليد بـن املغرية والعـاص بن وائل 
واألسود بن املطلب وأمية بن خلف رسول اهللا 0 فقالوا: يا حممد، هلم فلنعبد 
ا مما بأيدينا كنا قد  ما تعبد وتعبد ما نعبد ونرشكك يف أمرنا كله، فإن كان الذي جئت به خريً
ا مما يف يديك كنت قد رشكتنا يف  رشكناك فيه وأخذنا بحظنا منه، وإن كان الذي بأيدينا خريً
!  "  #] حتى انقضت السورة.   أمرنا وأخذت منه بحظك. فأنزل اهللا: [
قلـت: سـعيد بن مينا تابعي ومل ينسـب سـبب النزول عن الصحـايب  ومل يعتضد 

ا. برواية أخر عن تابعي مثله فيكون سبب النزول مرسالً ضعيفً
ومل أقف عىل سـبب نزول صحيح يف سـورة الكافرون. فاهللا أعلم. وأما أن حصار 

ا.  النبي 0 يف الشعب كان بعده نزول سورة الكافرون فلم أقف عليه مطلقً
والذي ينبغي عىل طالب العلم يف التعامل مع أسباب النزول أن يكون بتوثق وحترّ 
كبريين؛ ألن سـبب النزول له حكم الرفع، وال يعترب سـبب النزول عن الصحايب إال إذا 
كان بإسـناد صحيـح، وبصيغـة رصحية، وال يعترب سـبب النزول عن التابعـي إال بأربعة 
رشوط: صحة اإلسناد، والرصاحة يف السببية، وأن يعرف التابعي باألخذ عن الصحايب، 

وأن يعتضد برواية تابعي آخر. وينظر يف تقرير ذلك كتب علوم القرآن. واهللا أعلم). 
ومل يذكره العالمة الوادعي  يف كتابه (الصحيح املسـند من أسـباب النزول) 

مما يدل عىل عدم صحته لديه.



٨٣ � ñ å ç � ñ � � ñ ô �
–WÊÿÈ=(قال ابن إسحاق: ملا هلك أبو طالب نالت قريش من رسول اهللا 0 
مـن األذ مـا مل تطمع به يف حياة أيب طالب، حتى اعرتضه سـفيه من سـفهاء قريش فنثر 
ا، ودخل بيته والرتاب عىل رأسه، فقامت إليه إحد بناته فجعلت تغسل  عىل رأسـه ترابً
=! =̂„eÃ=IÔÎ·f_Í=|||’gj=˘» :عنـه الـرتاب وهي تبكى، ورسـول اهللا 0 يقول هلا
=Èf`=m_‹=kv=Ê‰à‘`=_!ÙÎè=ëÍà–=·‹=lÿ_‡=_‹» :قال: ويقول بني ذلك .«◊_f`=∆‡_‹

hÿ_ù». ص [١١٨].

ö ضعيف. 
 ù � �  � �
–_€=^˚Ï‡_gÿ يف خترجيه لفقه السرية للغزايل  ص [١٢٣]: 

(حديـث ضعيـف، أخرجه ابن إسـحاق(٢٥٨/١) بسـند صحيح عـن عروة بن 
.( الزبري مرسالً

–|||_€=^œ_—|||åÿ^=ÌÈ|||Ÿƒ=ÅÎ|||êÿ 5 يف ختريـج أحاديـث الظـالل حديث رقم 

[٥٧٧]: (مرسـل. رواه: ابـن إسـحاق، ومن طريقه الطربي يف (التاريـخ)، والبيهقي يف 

(الدالئل)؛ من مرسل عروة بن الزبري.
�انظر: «تاريخ الطربي» (٣٤٤/٢)، «الدالئل» (٣٥٠/٢)، «السرية النبوية» (٦٧/٢). í � � ð ñ � ô � � ð ñ � � ñ ÿ õ� ÿ  � ð ñ í � ! ð ë " ÿ � � ä # í ! �

–WÊ|||ÿÈ (وكان أبـو جهل يقول: يـا حممد، إنا ال نكذبك ولكـن نكذب بام جئت به، 
فأنزل اهللا: [©  ª     »    ¬  ® ̄   °  ±] [A: ٣٣]  قال يف 

اهلامش: رواه الرتمذي يف تفسري سورة األنعام  (٢٤٣/٥) ح [٣٠٦٤]. ص[١١٩].
ö ضعيف. 
 ù � �  � �



٨٤
رواه الرتمـذي، كتـاب (تفسـري القرآن عـن رسـول اهللا 0)، باب (ومن 
سـورة األنعام) حديـث رقم [٣٠٦٤] حدثنا أبـو كريب، حدثنا معاوية بن هشـام، عن 

سفيان، عن أيب إسحاق، عن ناجية بن كعب، عن عيل. 
وقال: (حدثنا إسحاق بن منصور أخربنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان عن أيب 
إسـحاق عن ناجية أن أبا جهل قـال للنبي 0 فذكر نحوه ومل يذكر فيه عن عيل 

وهذا أصح).
ا (البخاري) عن هذا  مدً وقال الرتمذي يف (العلل) حديث رقم [٤٣٠]: (سألت حمُ

احلديث؟ فقال: الصحيح عن أيب إسحاق، عن ناجية، عن النبي 0 مرسل).
–_€=^˚Ï‡_gÿ يف ضعيف الرتمذي: ضعيف اإلسناد. 

ورواه احلاكم يف (املسـتدرك) (٣١٥/٢) وقال: صحيح عىل رشط الشـيخني، ومل 
خيرجاه وتعقبه الذهبي بقوله: ناجية بن كعب مل خيرجا له شيئًا.

Ïå‡Èkÿ يف (التحرير والتنوير  =̂áÈ|||è_ƒ=‚f=à‰_ ÿ^=Ñ›w‹=à|||åÕ›ÿ^=Ô‹˙≈ÿ =̂€_–=
من التفسري) سورة األنعام: اآلية [٣٣]: «وال أحسب هذا هو سبب نزول اآلية؛ ألنّ أبا 
جهل إن كان قد قال ذلك فقد أراد االستهزاء، كام قال ابن العريب يف (العارضة): ذلك أنّه 

بك، استهزاء بإطامع التصديق). $التكذيب بام جاء به تكذيب له ال حمالة، فقوله: ال نكذّ í % � ð í ó � ñ � í & � ð ñ
–WÊ|||ÿÈ=(وكان رسـول اهللا 0 نفسـه يقوم بمثـل هذه البشـارات بني آونة 
از لتبليغ  ة، وذ املَجَ َنـَّ كاظ، وجمَ وأخـر، فكان إذا واىف املوسـم، وقام بني النـاس يف عُ
الرسالة، مل يكن يبرشهم باجلنة فحسب، بل يقول هلم بكل رصاحة: (يأهيا الناس، قولوا: 
ا يف  ال إله إال اهللا تفلحوا، ومتلكوا هبا العرب، وتدين لكم هبا العجم، فإذا متم كنتم ملوكً

اجلنة). ص [١٢٣].



٨٥
قال يف اهلامش: ابن سعد (٢١٦/١). 

رواية ابن سعد ضعيفة، لكنه ورد بإسناد صحيح عند أمحد وغريه. ö 
 ù � �  � �
˚Ï|||‡_gÿ  يف كتابـه (دفـاع عـن احلديـث والسـرية) ص [٢٠] متعقبًا  =̂€_|||–

البوطي: (أن احلديث عند ابن سـعد من طريق شـيخه حممد بن عمر فقال: أخربنا حممد 
ابن عمر قال: حدثني أيوب بن النعامن... فذكر له عدة أسانيد وكلها مرسلة ومع إرساهلا 
فشـيخه املذكور متهم بالكذب وهو الواقدي املشـهور صاحب كتاب (املغازي) املطبوع 

يف اهلند، ثم يف مرص.
 وظنـي أن الدكتـور ال يعلم أن حممد بن عمر هذا هو الواقدي وإن كان يعلم ذلك 
فظني أنه ال يعرف شـيئًا من ترمجته عند أهل احلديث؛ ولذلك أنقل شـهادة حافظني من 

حفاظ املحدثني املشهورين، فقال اإلمام الذهبي يف كتابه(الضعفاء واملرتوكني): 
 (حممـد بـن عمر بن واقد الواقدي قال النسـائي: يضع احلديـث، وقال ابن عدي: 

أحاديثه غري حمفوظة والبالء منه) 
 وقال احلافظ ابن حجر يف (التقريب): «مرتوك مع سـعة علمه» WÏ·≈Í أنه شـديد 

.
الضعف يف الرواية(١)

 وإنام ظننت أن الدكتور ال يعلم ذلك لألمر بحسـن الظن باملسـلم وإال فهل يعقل 
أن يعرف الدكتور حال الواقدي هذه وسقوط روايته و...

ويشهد ملا أقول: أن هذا احلديث قد أخرجه اإلمام أمحد(٢) يف (املسند) (٣ / ٤٩٢ 
و٤ /٦٣ و٣٤١ و ٥/ ٣٧٦) والبيهقـي بأسـانيد عن غري واحـد من الصحابة وأحدمها 
(١) قلت (األلباين): (ولذلك ال ينبغي أن يغرت أحد بام ذهب إليه ابن سيد الناس يف مقدمة كتابه «عيون األثر» 
عىل  املصطلح  علم  وملنافاته  وحديثًا  قديامً  األئمة  من  املحققون  عليه  ما  خالف  فإنه  الواقدي  توثيق  من 
ا اإلمام الشافعي  وجوب تقديم اجلرح املفرس عىل التعديل وأي جرح أقو من الوضع؟ وقد اهتمه به أيضً

الذي يزعم البوطي أنه يقلده وأبو داود وأبو حاتم وقال أمحد: كذاب).
(٢) قال شعيب األرناؤوط يف حتقيقه للمسند (٤٩٢/٣): «صحيح لغريه وهذا إسناد حسن عبد الرمحن بن 

أيب الزناد ينزل عن رتبة الصحيح وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح».



٨٦
عنـد ابـن إسـحاق يف (السـرية) (٢/ ٦٤- ٦٥) بنحـوه وأحـد إسـنادي أمحـد صحيح 
ا كام يف (البداية) (٣ / ١٣٩) وطرفه األول له شاهد يف (املستدرك)  وأخرجه البيهقي أيضً

(٦٢٤/٢) من حديث جابر مطوالً وصححه ووافقه الذهبي. 
 قلت: فلو أن الدكتور كان يعلم هذه الطرق ويعلم ذلك الضعف الشديد الذي يف 
طريق ابن سـعد بسـبب الواقدي املتهم أفتظن أهيا القارئ أنه يؤثر هذا الطريق عىل تلك 

ا).  'الطرق وهو يعلم؟ أما أنا فال أظن إال خريً ( í î ð ñ � )
 0 þ ÿ ê ô ð ñ

–WÊÿÈ (...دعا بالدعاء املشـهور الذي يدل عـىل امتالء قلبه كآبة وحزنًا مما لقى من 
ا عىل أنه مل يؤمن به أحد، قال: الشدة، وأسفً

، وقلـة حيلتي، وهـواين عىل النـاس، يا أرحم  يتِ عْف قُـوَّ (اللهـم إليـك أشـكو ضَ
نِي؟ أم إىل  مُ هَّ تَجَ الرامحـني، أنت رب املسـتضعفني، وأنت ريب، إىل من تَكِلُنـي؟ إىل بعيد يَ
عـدو ملكتـه أمـري؟ إن مل يكن بك عيلّ غضـب فال أبايل، ولكن عافيتك هي أوسـع يل، 
أعـوذ بنور وجهـك الذي أرشقت له الظلـامت، وصلح عليه أمر الدنيـا واآلخرة من أن 
تْبَى حتى تـرىض، وال حول وال قوة إال  طُك، لك العُ ـخَ تنـزل يب غضبـك، أو حيل عيلَّ سَ

بك).
اس،  دَّ ا هلام نرصانيًا يقـال له: عَ فلـام رآه ابنـا ربيعـة حتركت له رمحهام، فدعـوا غالمً
 ا من هـذا العنـب، واذهب به إىل هـذا الرجل. فلام وضعـه بني يد وقـاال لـه: خذ قطفً

: «fiã_f=^!» ثم أكل...) ص(١٢٥-١٢٦). رسول اهللا0 مد يده إليه قائالً
ö ضعيف. 
 ù � �  � �

–_€=^˚Ï‡_gÿ= يف (السلسلة الضعيفة) (٤٨٨/٦) حديث رقم [٢٩٣٤]:



٨٧
(ضعيـف. رواه الطـرباين يف (املعجـم الكبـري) (١٨١/٧٣/١٣)، وعنـه الضيـاء 
عسـاكر  ابـن  وعنـه   ،(٢/٢٨٤) عـدي  وابـن   ،(٢  -١/١٢٨/٥٦) (املختـارة)  يف 
(٢/١٧٨/١٤): حدثنـا القاسـم بن الليث الراسـبي -أماله علينـا حفظًا- قال: أخربنا 
حممـد بـن أيب صفوان الثقفي إمالء قال: حدثنا وهب بـن جرير بن حازم قال: حدثنا أيب 

عن حممد بن إسحاق، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد اهللا بن جعفر قال:
ملـا تويف أبـو طالب خـرج النبي 0 إىل الطائف ماشـيًا عـىل قدميه، قال: 
فدعاهم إىل اإلسـالم، قال: فلم جييبوه، قال: فانرصف، فأتى ظل شـجرة، فصىل ركعتني 
ا  ثـم قـال: فذكره. وقال ابن عـدي: «هذا حديث أيب صالح الراسـبي، مل نسـمع أن أحدً

حدث هبذا احلديث غريه، ومل نكتبه إال عنه».
–Wl|||Ÿ كذا يف نسـختنا من ابـن عدي (الراسـبي)، ويف (التاريخ) (الراسـني)، ويف 
(التهذيب) وغريه (الرسـعني، وكـذا يف الطرباين) ولعله الصواب. ومن طريق القاسـم 
هذا رواه - بل رو بعضه - ابن منده يف (التوحيد) (١/٧٩) وقال: حممد بن عثامن بن 

أيب صفوان.
–Wl|||Ÿ وهذا إسـناد ضعيف رجاله ثقـات، وعلته عنعنة ابن إسـحاق عند اجلميع؛ 
وهو مدلس، ومل يسـق إسـناده يف (السـرية) وإنام قال (٦١/٢): «فلام اطمأن رسـول اهللا 

0 قال - فيام ذكر يل -: اللهم إليك أشكو...».
واحلديـث قـال يف (املجمـع) (٣٥/٦): (رواه الطـرباين، وفيـه ابن إسـحاق وهو 
ا األصبهاين  مدلس ثقة، وبقية رجاله ثقات). ومن طريق ابن إسحاق معنعنًا أخرجه أيضً

يف (احلجة) (ق ٢/١٦٦)، والرافعي يف (تاريخ قزوين) (٨٢/٢). ا.هـ
ا يف خترجيه فقه السرية للغزايل ص [١٢٦]. وضعفه األلباين أيضً

وضعفه شعيب وعبدالقادر األرناؤوط يف خترجيهام لـ (زاد املعاد) (٩٩/١).



٨٨
وضعفه العمري يف (السرية النبوية الصحيحة) (١٨٦/١-١٨٧) وقال: 

(وأمـا دعاؤه عىل ثقيف بقوله: (^KKKÈ’|||è`=÷Îÿd=fiÂŸÿ) ولقاؤه بعداس مل يثبت من 
طريق صحيحة فقد ساقها ابن إسحاق بدون إسناد. 

وقال بعد ما ذكر أسـانيد قصة عداس: وهذه املراسـيل ال تقو ببعضها إذ الظاهر 
'أن خمرجها واحد ألن ابن اسحاق وموسى بن عقبة تلميذان للزهري).  ( í î ð ñ � )  0 þ ÿ ê ô ð ñ

ا مـن اجلن ذكرهم اهللا  –WÊ|||ÿÈ=(وخـالل إقامته 0 هنـاك بعث اهللا إليه نفرً
يف موضعـني مـن القرآن: يف سـورة األحقـاف: [!  "  #   $  %  &  '  
  8   7  6  5  4   3  2  1  0  /  .  -,  +  *   )  (
  I   H    G   F   E   D    C   B   A   @   ?   >    =   <   ;   :   9
.[٢٩ - ٣١ :S] [V  U  T  S  R   Q  P    O   N  M  L  K  J

ويف سـورة اجلـن: [!  "  #     $   %  &       '  )  (  *    +  ,   -  
.  /  0       1   2  43  5  6  7     8  ...........] إىل متـام اآليـة اخلامسـة 

.[١ - ١٥ :I] عرشة
ومـن سـياق هذه اآليـات - وكذا من سـياق الروايات التي وردت يف تفسـري هذا 
احلـادث - يتبـني أن النبي 0مل يعلم حضور ذلـك النفر من اجلن حني حرضوا 
وسمعوا، وإنام علم بعد ذلك حني أطلعه اهللا عليه هبذه اآليات، وأن حضورهم هذا كان 

ا). öألول مرة، ويقتىض سياق الروايات أهنم وفدوا بعد ذلك مرارً 
 ù � �  � �
–_€=^àsv=‚f^=¬Ã_wÿ= يف (فتح الباري) ط.دار الفكر (١٧٢/٧): «وذكر 

ابن إسحاق أن استامع اجلن كان بعد رجوع النبي 0 من الطائف ملا خرج إليها 



٨٩
ا إىل نرصه، وذلك بعد موت أيب طالب، وكان ذلك يف سـنة عرش من املبعث،  يدعـو ثقيفً
كام جزم ابن سـعد بأن خروجه إىل الطائف كان يف شـوال، وسوق عكاظ التي أشار إليها 
ابـن عباس كانـت تقام يف ذي القعدة. وقول ابن عباس يف حديثه «وهو يصيل بأصحابه» 
مل يضبـط ممن كان معه يف تلك السـفرة غري زيد بـن حارثة، فلعل بعض الصحابة تلقاه ملا 

رجع، واهللا أعلم. 
وقـول مـن قـال: إن وفود اجلـن كان بعـد رجوعه 0 مـن الطائف ليس 
رصحيًا يف أولية قدوم بعضهم. والذي يظهر من سـياق احلديث الذي فيه املبالغة يف رمي 
الشهب حلراسة السامء من اسرتاق اجلن السمع دال عىل أن ذلك كان قبل املبعث النبوي 
وإنزال الوحي إىل األرض، فكشفوا ذلك إىل أن وقفوا عىل السبب، ولذلك مل يقيد الرتمجة 
بقدوم وال وفادة، ثم ملا انترشت الدعوة وأسلم من أسلم قدموا فسمعوا فأسلموا وكان 

ذلك بني اهلجرتني، ثم تعدد جميئهم حتى يف املدينة».
–_€=^àÎo‘=‚f^=¬Ã_wÿ=يف تفسـريه لسـورة األحقاف اآلية: [٢٩]: «...قال: فلام 
انـرصف عنهـم بات بنخلة فقرأ تلك الليلة من القرآن فاسـتمعه اجلـن من أهل نصيبني، 
وهـذا صحيـح، ولكن قولـه إن اجلن كان اسـتامعهم تلك الليلة فيه نظـر، فإن اجلن كان 
املذكور، وخروجه  اسـتامعهم يف ابتداء اإلحيـاء كام دل عليه حديث ابن عبـاس 
0 إىل الطائف كان بعد موت عمه، وذلك قبل اهلجرة بسـنة أو سنتني كام قرره 

ابن إسحاق وغريه، واهللا أعلم... 
ا فتـال عليهم  فهـذه الطـرق كلهـا تـدل عىل أنـه 0 ذهب إىل اجلـن قصدً
القـرآن ودعاهـم إىل اهللا  ورشع اهللا –تعـاىل- هلـم عىل لسـانه ما هـم حمتاجون إليه 
يف ذلـك الوقـت وقـد حيتمل أن أول مرة سـمعوه يقرأ القرآن مل يشـعر هبم، كـام قال ابن 
، وأما ابن مسـعود  . ثم بعد ذلك وفدوا إليه كام رواه ابن مسـعود  عباس 



٩٠
 فإنه مل يكن مع رسـول اهللا 0 حال خماطبتـه للجن ودعائه إياهم، وإنام 
ا منه ومل خيرج مع النبي 0 أحد سواه ومع هذا مل يشهد حال املخاطبة،  كان بعيدً
هـذه طريقة البيهقي، وقد حيتمـل أن يكون أول مرة خرج إليهم مل يكن معه 0 
مام أمحد،  ابن مسـعود  وال غريه، كام هو ظاهر سـياق الرواية األوىل من طريق اإلِ
وهي عند مسـلم، ثم بعد ذلك خرج معه ليلة أخر، واهللا أعلم، كام رو ابن أيب حاتم 
يف تفسـري [ !  "  #  ] من حديث ابن جريج قال: قال عبد العزيز بن عمر: أما اجلن 
الذي لقوه بنخلة فجن نينو، وأما اجلن الذين لقوه بمكة فجن نصيبني، وتأوله البيهقي 
عىل أنه يقول: فبتنا برش ليلة بات هبا قوم عىل غري ابن مسعود  ممن مل يعلم بخروجه 

0 إىل اجلن، وهو حمتمل عىل بعد، واهللا أعلم».
–_€=øË˜_‡á˚^=áÉ_—ÿ^ÑgƒË=hÎ≈è يف خترجيهام لـ (زاد املعاد) (٣٣/٣): «تابع ابن 
القيم ابن إسـحق يف كون استامع اجلن للقرآن كان تلك الليلة، مرجعه من الطائف، وفيه 
نظر، فإن اسـتامعهم كان يف ابتداء املبعث قبل خروجه 0 إىل الطائف بسـنتني، 
نبه عىل ذلك احلافظ ابن كثري يف (تفسـريه) (١٦٢/٤)، وقد رو البخاري ومسـلم من 

èحديث ابن عباس ما يؤيد ذلك). é ê * ñ í � ! � õ + ô õ � � ð ñ � ( í � , ð ñ
–WÊ|||ÿÈ «قـال الزهـر: وكان ممن يسـمى لنا مـن القبائـل الذين أتاهم رسـول اهللا 
ب بن  ارِ ـَ ـة، وحمُ عَ صَ عْ 0، ودعاهـم وعـرض نفسـه عليهـم: بنـو عامر بـن صَ
اء،  بْـس، وبنو نرص، وبنـو البَكَّ ـة، وفـزارة، وغسـان، ومرة، وحنيفة، وسـليم، وعَ فَ صَ خَ

ة، واحلضارمة، فلم يستجب منهم أحد». رَ ذْ وكندة، وكلب، واحلارث بن كعب، وعُ
قال يف اهلامش: ابن سعد (٢١٦/١).

ö ضعيف. 
 ù � �  � �



٩١
قـال األرنـاؤوط يف تعليقهـام عـىل (زاد املعـاد) (٤٣/٣): «أخرجـه ابن سـعد يف 

-الطبقات من طريق الواقدي وهو جممع عىل ضعفه». . � � / 	 ô ! 0 ò � � ÿ � � 1 æ ð ñ
=Wl‹_îÿ^=‚f=ÑÍÈã

ا لبيبًا، من سـكان يثرب، يسـميه قومه [الكامل] جللده وشعره  =–WÊÿÈ «كان شـاعرً
ا، فدعاه رسـول اهللا 0 إىل اإلسـالم،  ا أو معتمرً ورشفه ونسـبه، جاء مكة حاجً
 «\÷≈‹=ÌÜÿ =̂_‹Ë» :0فقال: لعل الذي معك مثل الذي معى. فقال له رسول اهللا
=„d» :0 فعرضها، فقال له رسول اهللا .( قال: حكمة لقامن. قال: (اعرضها عيلَّ
=ÒÑ‰=È‰=I (ÏŸƒ=ÿ_≈j=! =̂Ê|||ÿä‡ =̀„bà–=X^Ü‰=‚‹=⁄òÃ =̀Ï≈‹=ÌÜ|||ÿ^Ë=I‚|||åv=fl˙’ÿ=^Ü|||‰

áÈ‡Ë»، فتال عليه رسـول اهللا 0 القرآن، ودعاه إىل اإلسـالم، فأسلم، وقال: إن 
هـذا لقول حسـن. فلام قدم املدينة مل يلبـث أن قتل يف وقعة بني األوس واخلزرج قبل يوم 

بعاث. واألغلب أنه أسلم يف أوائل السنة احلادية عرشة من النبوة».
ö يوجد خالف يف صحبة سويد. 
 ù � �  � �

–_€=^àsv=‚f^=¬Ã_wÿ يف (اإلصابة يف متييز الصحابة) (٣٠٥/٣) ط. دار اجليل، 
بريوت: «سـويد بن الصامت بن خالد بن عقبة األويس ذكره ابن شـاهني وقال: شك يف 
 ا عىل ما رو إسـالمه. وقال أبو عمر: أنا أشك فيه كام شك غريي. ذكره بعضهم معتمدً
ابن إسحاق... قلت: فإن صح ما قالوا مل يعد يف الصحابة؛ ألنه مل يلق النبي 0 

�مؤمنًا». ê 2� 3 4 ð ñ � ô æ õ ò ó � 2 ! 5 67
ا لبيبًا، رئيس قبيلة دوس، وكانت لقبيلته إمارة أو  ا، شـاعرً قوله: «كان رجالً رشيفً
شـبه إمـارة يف بعض نواحـي اليمن، قدم مكة يف عام ١١ من النبوة، فاسـتقبله أهلها قبل 



٩٢
وصولـه إليها، وبذلوا له أجل حتية وأكرم تقدير، وقالوا له: يا طفيل، إنك قدمت بالدنا، 
وهذا الرجل الذي بني أظهرنا قد أعضل بنا، وقد فرق مجاعتنا، وشـتت أمرنا، وإنام قوله 
كالسحر، يفرق بني الرجل وأبيه، وبني الرجل وأخيه، وبني الرجل وزوجه، وإنا نخشى 
عليك وعىل قومك ما قد دخل علينا، فال تكلمه وال تسمعن منه شيئًا يقول طفيل: فو اهللا 
مازالوا يب حتى أمجعت أال أسـمع منه شـيئًا، وال أكلمه، حتى حشوت أذين حني غدوت 
ا من أن يبلغني يشء من قوله، قال: فغدوت إىل املسجد فإذا هو  ا؛ فرقً ـفً سُ رْ إىل املسـجد كُ
قائم يصىل عند الكعبة، فقمت قريبًا منه، فأبى اهللا إال أن يسـمعني بعض قوله، فسـمعت 
ـا حسـنًا، فقلـت يف نفيس: واثـكل أمي، واهللا إين رجل لبيب شـاعر؛ مـا خيفي عيلّ  كالمً
احلسـن من القبيح، فام يمنعني أن أسـمع من هذا الرجل ما يقول؟ فإن كان حسنًا قبلته، 
ـا تركته، فمكثت حتـى انرصف إىل بيته فاتبعته، حتى إذا دخل بيته دخلت  وإن كان قبيحً
عليـه، فعرضـت عليه قصة مقدمي، وختويف الناس إياي، وسـد األذن بالكرسـف، ثم 
سامع بعض كالمه، وقلت له: اعرض عيلّ أمرك، فعرض عيلّ اإلسالم، وتال عيلّ القرآن. 
ا أعدل منه، فأسـلمت وشـهدت شهادة  فواهللا ما سـمعت قوالً قط أحسـن منه، وال أمرً
احلـق، وقلت لـه: إين مطاع يف قومي، وراجع إليهم، وداعيهم إىل اإلسـالم، فادع اهللا أن 

جيعل يل آية، فدعا.
ا يف وجهه مثل املصباح، فقال: اللهم يف  وكانت آيته أنه ملا دنا من قومه جعل اهللا نورً
غري وجهي. أخشى أن يقولوا: هذه مثلة، فتحول النور إىل سوطه، فدعا أباه وزوجته إىل 
اإلسـالم فأسلام، وأبطأ عليه قومه يف اإلسـالم، لكن مل يزل هبم حتى هاجر بعد اخلندق، 
ا يوم  ومعه سـبعون أو ثامنون بيتًا من قومه، وقد أبىل يف اإلسـالم بالء حسنًا، وقتل شهيدً

الياممة».
ضعيف. ö 
 ù � �  � �



٩٣
à|||Îo‘=‚f يف (البدايـة والنهايـة) (١٠٠/٣) ط.مكتبة املعارف:  =̂¬|||Ã_wÿ =̂€_|||–=
«....... هكذا ذكر حممد بن إسـحاق قصة الطفيل بن عمرو مرسـلة بال إسـناد، وخلربه 

شاهد يف احلديث الصحيح».
àsv=‚f يف (اإلصابة يف متييز الصحابة) (٥٢٢/٣) ط.دار اجليل:  =̂¬Ã_wÿ =̂€_–Ë
«...... وذكرها ابن إسـحاق يف سـائر النسخ بال إسـناد، وأخرجه ابن سعد أيضا مطوال 

من وجه آخر، وكذلك األموي عن ابن الكلبي بإسناد آخر...».
قال جمدي فتحي السيد يف حتقيقه لـ (سرية ابن هشام) رقم [٣٧١] ط.دار الصحابة: 

8(خرب ضعيف). ñ ô 9 æ ð ñ � : ñ ô ê * ñ
–WÊÿÈ (ثم عرج به إىل اجلبّار جل جالله، فدنا منه حتى كان قاب قوسـني أو أدنى، 
فأوحى إىل عبده ما أوحى، وفرض عليه مخسـني صالة، فرجع حتى مرّ عىل موسى فقال 
له: بم أمرك ربك؟ قال: (بخمسني صالة). قال: إن أمتك ال تطيق ذلك، ارجع إىل ربك 
فاسـأله التخفيف ألمتك، فالتفت إىل جربيل، كأنه يستشـريه يف ذلك، فأشار: أن نعم إن 
، وهـو يف مكانه - هذا لفظ البخاري  شـئت، فعـال به جربيل حتى أتى به اجلبار 
ا، ثم أنزل حتى مر بموسى، فأخربه، فقال: ارجع إىل  يف بعض الطرق - فوضع عنه عرشً
ـا،  ، حتى جعلها مخسً ربك فاسـأله التخفيف، فلم يزل يرتدد بني موسـى وبني اهللا 
فأمره موسـى بالرجوع وسـؤال التخفيف، فقال: «قد استحييت من ريب، ولكني أرىض 

وأسلم»، فلام بعد ناد مناد: قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. انتهي.
ا البن  ، ثـم ذكر كالمً ثـم ذكـر ابن القيم خالفًـا يف رؤيته 0 ربه 
، وهـو قول مل يقله  تيميـة هبـذا الصـدد، وحاصل البحث أن الرؤيـة بالعني مل تثبت أصالً



٩٤
ا ورؤيتـه بالفؤاد فاألول ال  أحـد مـن الصحابة. وما نقل عن ابن عبـاس من رؤيته مطلقً

ينايف الثاين.
ثم قال: وأما قوله تعاىل يف سورة النجم: [D  C  B] [g: ٨] فهو غري الدنو 
الذي يف قصة اإلرساء، فإن الذي يف سورة النجم هو دنو جربيل وتدليه، كام قالت عائشة 
وابن مسعود، والسياق يدل عليه، وأما الدنو والتديل يف حديث اإلرساء فذلك رصيح يف 
أنه دنو الرب تبارك وتعاىل وتدليه، وال تعرض يف سورة النجم لذلك، بل فيه أنه رآه نزلة 
أخر عند سـدرة املنتهى. وهذا هو جربيـل، رآه حممد 0 عىل صورته مرتني: 

مرة يف األرض، ومرة عند سدرة املنتهى، واهللا أعلم. انتهى.
˚øË˜_|||‡á=يف حتقيقه لـ (زاد املعـاد) (٣٥/٣): «هذه اجلملة، التي  =̂€_– ö 
 ø ø ø ù � �  � �
أخرجها البخاري يف (صحيحه) (٣٩٩/١٣، ٤٠٦) من طريق رشيك بن عبد اهللا وهي 

من أوهامه التي تفرد هبا فكان عىل املؤلف أن ينبه عىل ذلك.
=WÏ|||f_ Äÿ^=€_–=Ñ|||—Ã «إن الذي وقع يف هذه الرواية بالنسـبة للتديل للجبار 

خمالـف لعامة السـلف والعلامء وأهل التفسـري من تقدم منهم ومن تأخـر وقد روي هذا 
احلديـث عـن أنس من غـري طريق رشيك فلم يذكـر فيه هذه األلفاظ الشـنيعة وذلك مما 

يقوي الظن أهنا صادرة من جهة رشيك. 
وقال عبداحلق اإلشبييل يف اجلمع بني (الصحيحني): «زاد فيه رشيك زيادة جمهولة 
وأتـى فيـه بألفاظ غري معروفة، وقـد رو اإلرساء مجاعة من احلفاظ فلم يأت أحد منهم 

بام أتى به رشيك وهو ليس باحلافظ». 
وقال احلافظ ابن كثري  يف (تفسـريه) (٧/٥-٨) ط.دار طيبة: «هكذا سـاقه 
البخـاري يف كتـاب (التوحيد)، ورواه يف صفة النبي  عن إسـامعيل بن 
أيب أويس، عن أخيه أيب بكر عبد احلميد، عن سـليامن بن بالل. ورواه مسلم عن هارون 



٩٥
ابن سعيد، عن ابن وهب، عن سليامن قال: فزاد ونقص وقدم وأخر، وهو كام قال مسلم 
فـإن رشيـك بن عبد اهللا بن أيب نمر اضطرب يف هذا احلديث وسـاء حفظه ومل يضبطه كام 
ا توطئة ملا وقع  سيأيت بيانه -إن شاء اهللا- يف األحاديث األخر، ومنهم من جيعل هذا منامً

بعد ذلك واهللا أعلم. 
وقد قال احلافظ أبو بكر البيهقي: يف حديث رشيك زيادة تفرد هبا، عىل مذهب من 

   E  D] اجلبار رب العزة [  C  B] ،اهللا  يعني قوله زعـم أنـه 0 رأ
.[    J  I  H  G  F

قـال: وقول عائشـة، وابن مسـعود، وأيب هريـرة يف محلهم هذه اآليـات عىل رؤيته 
جربيـل أصـح. وهذا الذي قاله البيهقي  يف هذه املسـألة هو احلق، فإن أبا ذر قال: 
ا» أخرجه  يـا رسـوله اهللا هـل رأيت ربك؟ قـال: «نور أنـى أراه» ويف رواية: «رأيت نـورً
، كام ثبـت ذلك يف (الصحيحني)  مسـلم، وقولـه: [D  C  B]إنام هو جربيل 
عن عائشة أم املؤمنني، وعن ابن مسعود، وكذلك هو يف (صحيح مسلم) عن أيب هريرة، 

وال يعرف هلم خمالف من الصحابة يف تفسري هذه اآلية هبذا).
انظر: 

«تفسري ابن كثري» يف مطلع سورة اإلرساء فإنه قد أجاد وأفاد بام ال يوجد يف مكان آخر.
;- اإلرساء واملعراج وذكر أحاديثهام وخترجيها وبيان صحيحها من سقيمها لأللباين. < = > ? @ A B C ; D E F

ا آخر  –WÊ|||ÿÈ (وملـا تم اختيـار هؤالء النقبـاء أخذ عليهـم النبـي 0 ميثاقً
بصفتهم رؤساء مسئولني.

=‚f^=|||åÎ≈ÿ=‚ÎÍá^Èwÿ^=Ôÿ_Õ’‘=IÚ˙Õ‘=fiÂÎÃ=_›f=fi’‹È–=Ÿƒ=fik‡`» :قال هلم
›Ï‹È–=Ÿƒ=⁄ÎÕ‘=_‡`Ë=IfiÍà»- يعنى: املسلمني - قالوا: نعم).

^W“ÎŸ≈kÿ مرسل ضعيف.



٩٦
–_€=^˚Ï‡_gÿ=يف خترجيه لـ (فقه السرية) للغزايل ص [١٥٠]: (...وأما قوله يف آخر 
القصة: (فقال هلم الرسـول أنتم...) فأخرجه ابن إسحاق (٢٧٧/١) عن عبداهللا بن أيب 

Gبكر مرسالً فهو ضعيف، ورواه ابن جرير (٩٣/٢) من طريق ابن إسحاق). H I A J (١)K ; L M A N O P Q R D M F S F T U V
–WÊ|||ÿÈ (وملـا جاءوا إىل دار الندوة حسـب امليعـاد، اعرتضهم إبليس يف هيئة شـيخ 
جليل، عليه بتلة، ووقف عىل الباب، فقالوا: من الشـيخ؟ قال: شـيخ من أهل نجد سمع 
ا.  ا ونصحً بالذي اتعدتم له فحرض معكم ليسـمع ما تقولون، وعسى أال يعدمكم منه رأيً

قالوا: أجل، فادخل، فدخل معهم.
 . وبعـد أن تكامل االجتامع بدأ عرض االقرتاحـات واحللول، ودار النقاش طويالً
–_€=`WÉÈã˚^=Èf نخرجه من بني أظهرنا وننفيه من بالدنا، وال نبايل أين ذهب، وال حيث 

وقع، فقد أصلحنا أمرنا وألفتنا كام كانت.
WÌÑ|||s·ÿ ال واهللا ما هذا لكم برأي، أمل تروا حسـن حديثه، وحالوة  =̂ÅÎ|||êÿ =̂€_|||–

منطقـه، وغلبتـه عىل قلـوب الرجال بام يأيت به؟ واهللا لو فعلتم ذلـك ما أمنتم أن حيل عىل 
حي من العرب، ثم يسـري هبم إليكم - بعد أن يتابعوه - حتى يطأكم هبم يف بالدكم، ثم 

ا غري هذا. يفعل بكم ما أراد، دبروا فيه رأيً
ا، ثم تربصوا به ما أصاب  –_€=`WÌàkÄgÿ^=Èf احبسـوه يف احلديد وأغلقوا عليـه بابً
ا والنابغة - ومن مىض منهم، من هذا املوت،  أمثاله من الشعراء الذين كانوا قبله - زهريً

حتى يصيبه ما أصاهبم.
–|||_€=^WÌÑ|||s·ÿ^=ÅÎ|||êÿ=ال واهللا مـا هـذا لكـم بـرأي، واهللا لئـن حبسـتموه - كام 
تقولـون- ليخرجـن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إىل أصحابه، فألوشـكوا أن 
(١) ‘W„_›ÿàf=Ô›Ÿ=تعني جملس الشعب، وهي كلمة أجنبية وقد تكررت هذه الكلمة يف الكتاب ثالث مرات، 

واألوىل جتنبها.



٩٧
يثبـوا عليكـم، فينزعوه من أيديكم، ثـم يكاثروكم به حتى يغلبوكم عـىل أمركم، ما هذا 

لكم برأي، فانظروا يف غريه.
وبعـد أن رفـض الربملان هذيـن االقرتاحني، قـدم إليه اقرتاح آثم وافـق عليه مجيع 
ا  أعضائه، تقدم به كبري جمرمي مكة أبو جهل بن هشـام. قال أبو جهل: واهللا إن ىل فيه رأيً
مـا أراكـم وقعتم عليه بعد. قالوا: وما هو يا أبا احلكـم؟ قال: أر أن نأخذ من كل قبيلة 
ا، ثم يعمدوا إليه،  ا صارمً يطًا فينا، ثم نعطي كل فتى منهم سيفً سِ يبًا وَ ا نَسِ ا جليدً فتًى شـابً
فيرضبـوه هبا رضبة رجل واحد، فيقتلوه، فنسـرتيح منه، فإهنـم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه 
ل،  قْ ـا، فرضوا منا بالعَ ـا، فلم يقدر بنو عبد مناف عىل حرب قومهم مجيعً يف القبائـل مجيعً

فعقلناه هلم.
–_€=^WÌÑs·ÿ^=ÅÎêÿ القول ما قال الرجل، هذا الرأي الذي ال رأي غريه.

ووافـق برملان مكة عىل هذا االقرتاح اآلثم باإلمجاع، ورجع النواب إىل بيوهتم وقد 
ا. صمموا عىل تنفيذ هذا القرار فورً

ö القصة واهية، وأسانيدها ال تصح. 
 ù � �  � �
–|||_€=^ëÎ|||êv=fi|||Î‰^àfd=‚|||f=Ï|||Ÿƒ=ÅÎ|||êÿ 5 يف العـدد [٤٠٩] مـن جملـة 

(التوحيـد)، ص [٥٣]: (احلديـث الـذي جـاءت بـه هـذه القصـة أخرجه أبـو نعيم يف 
(دالئل النبوة) (ص٦٣- ٦٤)، والطربي يف (تفسـريه) (٢٥١/٦، ٢٥٢ ح: ١٥٩٧٩)، 
والبيهقي يف (دالئل النبوة) (٤٦٦/٢- ٤٦٨)، وابن أيب حاتم يف (التفسري) (١٦٨٦/٥) 

ö(ح١٩٩٤)، وابن سعد يف (الطبقات) (١٠٩/١). 
 ù W X  � �
القصة واهية، وأسانيدها ال تصح، تزداد هبا وهنًا عىل وهن.



٩٨
١- قال ابن سعد يف (الطبقات): أخربنا حممد بن عمر.

( أ ) قال: حدثني معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.
(ب) قال: وحدثني ابن أيب حبيبة، عن داود بن احلصني بن أيب غطفان، عن ابن عباس.

(جـ) قال: وحدثني قدامة بن موسى، عن عائشة بنت قدامة.
 ( د ) قـال: وحدثنـي عبـد اهللا بـن حممـد بـن عمر بن عـيل بـن أيب طالب، عـن أبيه، عن

عبيد اهللا بن أيب رافع، عن عيل.
شم، عن رساقة  عْ (هـ) قال: وحدثني معمر، عن الزهري، عن عبد الرمحن بن مالك بن جُ

ابن جعشم.
–WlŸ=هبذا يتبني أن ابن سعد أخرج القصة يف طبقاته عن: عائشة، وابن عباس وعائشة 

بنت قدامة، وعيل، ورساقه بن جعشم، ولكن من رواية حممد بن عمر وهو الواقدي.
بَّان يف (املجروحني) (٢٩٠/٢): (حممد بن عمر بن واقد الواقدي  قال اإلمام ابن حِ
األسـلمي املدين، كان ممن حيفظ أيام الناس وسريهم، وكان يروي عن الثقات املقلوبات 
وعـن األثبات املعضالت حتى ربام سـبق إىل القلب أنـه كان املتعمد لذلك، كان أمحد بن 

حنبل يكذبه.
W€_–=fin=سـمعت حممد بن املنذر، سـمعت عباس بن حممد: سمعت حييى بن معني 

يقول: الواقدي ليس بيشء.
W€_–=fin أخربين حممد بن عبد الرمحن: سمعت أبا غالب بن بنت معاوية بن عمرو: 

سمعت عيل بن املديني يقول: الواقدي يضع احلديث. اهـ.
–WlŸ وأورده(١) اإلمام البخاري يف (الضعفاء الصغري) ترمجة [٣٣٤] وقال: (حممد 

ابن عمر الواقدي مرتوك احلديث). اهـ.
(١) قال الشيخ عبداهللا بن مانعJÿË˚^) :5 أن نقول: ترمجه اإلمام البخاري، وكذا النسائي يف الضعفاء 

و املرتوكني).



٩٩
وأورده اإلمـام النسـائي يف (الضعفاء واملرتوكني) ترمجـة [٥٣١] وقال: (حممد بن 

عمر الواقدي، مرتوك احلديث).
–WlŸ وهذا املصطلح عند النسـائي لـه معناه حيث قال احلافظ ابن حجر يف (رشح 
النخبـة) باب [٦٨] (مراتـب اجلرح): «كان مذهب النسـائي أن ال يرتك حديث الرجل 

حتى جيتمع اجلميع عىل تركه».
٢-  قال أبو نعيم يف (دالئل النبوة): حدثنا حبيب بن احلسن، قال: حدثنا حممد بن 
حييـى املروزي، قال: حدثنـا أمحد بن حممد بن أيوب، قال: حدثنا إبراهيم بن سـعد، عن 
حممـد بن إسـحاق، عمن ال يتهم من أصحابنا، عـن عبد اهللا بن أيب نجيح، عن جماهد أيب 

. احلجاج، عن ابن عباس 
وحدثنا سـليامن بن أمحد، قال: حدثنا حممد بن أمحد بن الرباء، قال: حدثنا الفضل 
ابن غانم، قال: حدثنا سـلمة بن الفضل، عن حممد بن إسـحاق قال: حدثني عبد اهللا بن 

. أيب نجيح، عن جماهد بن جرب املكي، عن عبد اهللا بن عباس 
قـال: وحدثنـا حممد بن إسـحاق، حدثنا الكلبـي، عن أيب صالح، عـن ابن عباس 

.

–WlŸ=هبذا يتبني أن أبا نعيم أخرج القصة يف (دالئل النبوة) من ثالثة طرق عن ابن 
. عباس 

^J€Ë˚^=“Íà ÿ فيه علتان:
^˚JÿË تدليس حممد بن إسحاق.



١٠٠
فقـد أورده احلافـظ ابـن حجر يف (طبقـات املدلسـني) يف الطبقة الرابعـة رقم [٩] 
وقال: (حممد بن إسـحاق بن يسـار املطلبي املدين صاحب املغازي مشهور بالتدليس عن 

الضعفاء واملجهولني وعن رش منهم، وصفه بالتدليس ابن حبان). اهـ.
قلـت: حكـم رواية أصحاب هذه الطبقـة: قال احلافظ ابن حجـر يف مقدمة كتاب 
تج بيشء من حديثهم إال بام رصحوا  (طبقات املدلسني): (^JÔ≈f^àÿ من اتفق عىل أنه ال حيُ

فيه بالسامع لكثرة تدليسهم عىل الضعفاء واملجاهيل).
–WlŸ وابن إسحاق يف هذا الطريق عنعن ومل يرصح بالسامع.

^JÔÎ‡_oÿ جهالة شيخ ابن إسحاق.
يتبني ذلك من السـند: (عن حممد بن إسحاق عن من ال يتهم من أصحابنا)، وهذا 
النـوع من أنواع املجهول يسـمى (املبهم) وهو من مل يرصح باسـمه (ومبهم ما فيه راوٍ مل 

يُسم)، ومن أهبم اسمه، جهلت عينه وجهلت عدالته من باب أوىل، فال تقبل روايته.
ا من أقوال أئمة اجلرح والتعديل: أن ابن إسحاق مشهور بالتدليس عن  وكام بينا آنفً

الضعفاء واملجهولني وعن رش منهم.
–WlŸ ولذلك نقل احلافظ ابن حجر يف (التهذيب) (٣٦/٩) عن يعقوب بن شـيبة 
- يعني ابن إسحاق- من أنه حيدث عن املجهولني  َ قال: سمعت ابن نمري يقول: «إنام أُيتِ

أحاديث باطلة». اهـ.
ا. ثَ فيها عن جمهولني فهي باطلة كام بينا آنفً دَّ قلت: وهذه القصة منها حيث حَ

ا: ^JÏ‡_oÿ^=“Íà ÿ وفيه علتان أيضً
^JÿË˚^=ÔŸ≈ÿ سلمة بن الفضل:



١٠١
( أ ) قـال اإلمـام البخاري يف كتـاب (الضعفاء الصغري) رقم [١٤٩]: (سـلمة بن 

الفضل بن األبرش سمع ابن إسحاق، عنده مناكري وفيه نظر). اهـ.
–Wl|||Ÿ=وهـذا املصطلح عنـد البخاري لـه معناه، يظهـر هذا من قول السـيوطي يف 
(تدريـب الـراوي) (٣٤٩/١): (البخـاري يطلـق: فيه نظر، وسـكتوا عنـه فيمن تركوا 

.
حديثه، ويطلق منكر احلديث عىل من ال حتل الرواية عنه)(١)

–WlŸ=وهبذا يتبني أن سلمة بن الفضل مرتوك احلديث فال يصلح حديثه لالحتجاج 
وال املتابعات وال الشواهد.

(ب) قال اإلمام النسائي يف (الضعفاء واملرتوكني) رقم [٢٤١]: (سلمة بن الفضل 
ابن األبرش: أبو عبد اهللا ضعيف، يروي عن ابن إسحاق املغازي).

(جـ) أورده احلافظ ابن حجر يف (التهذيب) (١٣٥/٤) وقال: (سـلمة بن الفضل 
نه  ابـن األبرش األنصاري موالهـم أبو عبد اهللا األزرق، قال البخـاري: عنده مناكري وهَّ
 عـيل بـن املديني قال عـيل: ما خرجنـا من الري حتـى رمينـا بحديثه، قـال الربذعي عن

أيب زرعة: كان أهل الري ال يرغبون فيه ملعان فيه من سـوء رأيه وظلم فيه، وأما إبراهيم 
ابن موسى فسمعته غري مرة وأشار أبو زرعة إىل لسانه يريد الكذب). اهـ.

–Wl|||Ÿ ولذلك أشـار احلافظ ابن حجر إىل سـوء حفظـه يف (التقريب) (٣١٨/١): 
فقال: (كثري اخلطأ). اهـ.

–Wl|||Ÿ لذلـك قـال احلافظ العراقـي يف (فتح املغيـث) (ص٧): (من كثـر اخلطأ يف 
.( حديثه وفحش استحق الرتك وإن كان عدالً

(١) قال الشيخ عبداهللا بن مانع 5: «فيه نظر عند البخاري تطلق عىل من عنده مناكري، ومل يصل إىل حد 
ا. هذا ما حترر يل». الرتك. قال ابن حجر يف «بذل املاعون»: إن البخاري يطلقها عىل من يكون وسطً



١٠٢
فانظـر إىل الرتابط الشـديد بني قـول اإلمام البخاري: «فيه نظـر» ومعناه وبني قول 

احلافظ العراقي وتلميذه ابن حجر.
^JÔ|||Î‡_oÿ^=Ô|||Ÿ≈ÿ الفضل بن غانـم: أورده اإلمـام الذهبي يف (امليـزان) (٣٥٧/٣) 
وقال: (الفضل بن غانم اخلزاعي قال حييى: ليس بيشء، وقال الدارقطني: ليس بالقوي، 

وقال اخلطيب: ضعيف).
–WlŸ ومصطلح (ليس بيشء) يقوله حييى بن معني يف الكذابني واملرتوكني، كذلك 
يف أهل الغفلة واالضطراب الذين يُرد حديثهم، ويف املبتدعة واملقلني. كذا يف (التهذيب) 

.(٥٠٩/١)
ا علتان: ^Jpÿ_oÿ^=“Íà ÿ وفيه أيضً

^JÿË˚^=Ô|||Ÿ≈ÿ الكلبـي: أورده اإلمام الذهبي يف (امليزان) ترمجـة [٧٥٧٤] وقال: 
ـابَة اإلخباري، قال ابن معني:  (حممـد بن السـائب الكلبي، أبو النرض الكويف املفرس النَّسَّ
(الكلبـي ليـس بثقـة)، وقـال اجلوزجـاين وغـريه: كـذاب. وقـال الدارقطنـي ومجاعة: 

مرتوك).
قال النسـائي يف (الضعفاء واملرتوكني) ترمجة [٥١٤]: (أبو النرض الكلبي: مرتوك 
احلديث). وقال البخاري يف (الضعفاء الصغري) ترمجة [٣٢٢]: (أبو النرض الكلبي تركه 

حييى بن سعيد).
^JÔÎ‡_oÿ^=ÔŸ≈ÿ أبو صالح.

قال اإلمام ابن حبان يف (املجروحني) (٢٥٥/٢): (حممد بن السائب الكلبي يروي 
عن أيب صالح عن ابن عباس التفسـري، وأبو صالح مل ير ابن عباس وال سـمع منه شـيئًا، 

وال سمع الكلبي من أيب صالح، ال حيل ذكره يف الكتب فكيف االحتجاج به؟). اهـ.



١٠٣
–WlŸ=هبذا يتبني أن الطرق الثالثة التي أخرجها أبو نعيم تزيد القصة وهنًا عىل وهن 

ملا فيها من كذابني ومرتوكني وجمهولني ومدلسني.
W”àù=Ôn˙n ٣- ابن جرير الطربي يف (التاريخ) (٥٦٦/١) أخرج القصة من

^˚J€Ë نفس طريق سـلمة بـن الفضل بن األبرش الذي أخرجه أبـو نعيم وبينا أنه 
طريق تالف.

JÏ‡_oÿ^Ë من طريق الكلبي عن أيب صالح عن ابن عباس.
ا أن هذا الطريق أوهى من سابقه. –WlŸ ولقد بينا آنفً

Jpÿ_oÿ^Ë من طريق سـلمة عن حممد بن إسحاق قال: حدثني احلسن بن عامرة عن 
احلكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس.

ا، واحلكم بن  –WlŸ وهذا الطريق تالف فيه سلمة بن الفضل وهو مرتوك كام بينا آنفً
عتيبة مدلس كام يف (التقريب) (١٩٢/١) وقد عنعن.

٤- وأخرج القصة ابن جريج الطربي يف (التفسري) (٢٥١/٦- ٢٥٢ ح١٥٩٧٩) 
W‚Î—Íàù=‚‹

ا. ^˚J€Ë هو نفس الطريق األول الذي أخرجه أبو نعيم والذي بينا ضعفه آنفً
^JÏ‡_oÿ من طريق الكلبي عن باذام موىل أم هانئ عن ابن عباس.

–WlŸ وباذام موىل أم هانئ هو أبو صالح كام يف (التقريب) (٩٣/١).
ا. وهذا هو الطريق الثالث الذي أخرجه أبو نعيم وهو طريق تالف كام بينا آنفً

ö وقع تصحيف يف السـند يف تفسـري ابن جرير حيث جاء اسـم أيب صالح  Y Z [ X � \
(زاذان مـوىل أم هانـئ)، وجيـب أن يصحح إىل (بـاذام موىل أم هانئ) كـام يف (التقريب) 
ا  (٩٣/١) وقـال احلافظ ابـن حجر: (ضعيف مدلس)، وقد عنعن فيـزداد الطريق ضعفً

عىل ضعفه.



١٠٤
٥- وأخرج القصة ابن أيب حاتم يف (التفسـري) (١٦٨٦/٥) (ح١٩٩٤) من نفس 
الطريـق الواهـي(١) الذي أخرجه أبو نعيم من طريق ابن إسـحاق من حديث جماهد عن 

ابن عباس ويظهر فيه التدليس واالضطراب.
٦- وأخرجه البيهقي يف (الدالئل) عن حممد بن إسحاق من نفس الطرق التي بينا 
ضعفها من مدلسـني وجمهولني وكذابني ومرتوكني...). انتهى كالم الشيخ عيل حشيش  

5 وحرصت عىل نقله كامال؛ ألمهيته ونفاسته.
انظر:  ما شاع ومل يثبت يف «السرية» للعوشن ص(٧٢-٧٧) فإنه أجاد وأفاد.

- حممـد رسـول اهللا 0 منهـج ورسـالة ملحمـد الصـادق عرجـون (٤٩٨/٢) وما 
Sبعدها. ; ] M F U V ; L ^ _ `

–WÊ|||ÿÈ=(وملـا انتهيـا إىل الغـار قـال أبـو بكـر: واهللا ال تدخلـه حتى أدخـل قبلك، 
 فـإن كان فيـه يشء أصابنـي دونـك، فدخل فكسـحه، ووجـد يف جانبه ثقبًا فشـق إزاره
وسـدها بـه، وبقى منها اثنـان فألقمهام رجليه، ثم قال لرسـول اهللا 0: ادخل، 
فدخـل رسـول اهللا 0، ووضع رأسـه يف حجره ونـام، فلدغ أبـو بكر يف رجله 
من اجلحر، ومل يتحرك خمافة أن ينتبه رسـول اهللا 0، فسـقطت دموعه عىل وجه 
رسـول اهللا 0، فقال: (ما لك يا أبا بكر؟) قال: لدغت، فداك أيب وأمي، فتفل 

رسول اهللا 0، فذهب ما جيده.
^W“ÎŸ≈kÿ موضوع.

قال الشـيخ عيل بن إبراهيم حشـيش5 يف كتابه حتذيـر الداعية من القصص 
الواهية ص(٧-٩) ط.دار العقيدة:

(١) قال الشيخ عبداهللا بن مانع 5: (األصح: من الطريق الواهي نفسه).



١٠٥
(وقد أورد هذه القصة التربيز ىف (مشكاة املصابيح) (١٧٠٠/٣) ح [٦٠٣٤]

. (مناقب أيب بكر)  ح [١٦] حتقيق الشيخ األلبانى 
ا. –WlŸ=بالنظر إىل حاشية الكتاب مل نجد هلذه القصة خترجيًا وال حتقيقً

^JÔÎ‡_oÿ^=Ôÿ_å›ÿ ختريج القصة.
 احلديـث أورده البيهقـي يف (دالئـل النبـوة) (٢/ ٤٧٦، ٤٧٧) قـال: «أخربنـا

أبو احلسني عيل بن حممد بن عبد اهللا بن برشان العدل ببغداد، قال: حدثنا أمحد بن سلامن 
النجـار الفقيـه إمالء قال: قرئ عىل حييى بن جعفر وأنا أسـمع، قال: أخربنا عبد الرمحن 
ابن إبراهيم الراسبي، قال:حدثني فرات بن السائب، عن ميمون بن مهران، عن ضبة بن 

حمصن العنزي، عن عمر بن اخلطاب فذكر القصة.
^JÔoÿ_oÿ^=Ôÿaå›ÿ حتقيق القصة:

املنسـوب إىل املصنـوع  املختلـق  الكـذب  موضوعـة. واملوضـوع هـو   (القصـة=
رسول اهللا 0، وأمجع العلامء عىل أنه ال حتل روايته ألحد علم حاله يف أي معنى 

öكان إال مع بيان سبب وضعه (كذا يف التدريب) (٢٧٤/١). Y a W � � b c d e fö g ú h � i � � j ù k � i l m n l n o p i � � q ú r s t
أورده اإلمام الذهبي يف (امليزان) (٥٤٥/٢) ترمجة [٤٨٠٤] ثم قال:

(عبد الرمحن بن إبراهيم الراسبي عن مالك أتى بخرب باطل طويل، وهو املتهم به، 
وأتى عن فرات بن السـائب، عن ميمون بن مهران، عن ضبة بن حمصن، عن أيب موسـى 

بقصة الغار - و هو يشبه وضع الطرقية).
–WlŸ وأقر احلافظ ابن حجر يف (لسان امليزان) (٤٩١/٣) ترمجة (٦٠٢/ ٤٩٥٣) 

قول اإلمام احلافظ الذهبي يف قصة الغار بأنه شبه وضع الطرقية.



١٠٦ö u v c w � � n l b � i d s x
أورده اإلمـام الذهبي يف (امليـزان) (٣٤١/٣) ترمجة [٦٦٨٩]، ثم قال:(فرات بن 

السائب عن ميمون بن مهران).
–_€=^WÌá_Ägÿ منكر احلديث.
W‚Î≈‹=‚f^=€_–Ë ليس بيشء.

WÁàÎ»Ë=· –á^Ñÿ^=€_–Ë مرتوك.
W⁄g·v=‚f=Ñ|||›v قريـب من حممد بن زياد الطحان ىف ميمـون يتهم بام يتهم  =̀€_|||–Ë
بـه ذلـك)، قلـت: وأقر احلافـظ ابن حجـر يف (لسـان امليـزان) (٥٠٣/٤، ٥٠٤) ترمجة 
(٦٥٢٢/١١) قـول اإلمام الذهبي ثم قال: (وقال أبـو حاتم الرازي: ضعيف احلديث، 

منكر احلديث.
WÏr_åÿ^=€_–Ë تركوه.

WÏÛ_å·ÿ^=€_–Ë مرتوك احلديث).
–WlŸ وقول النسائي ىف (فرات): (مرتوك احلديث) أورده يف (الضعفاء واملرتوكني) 
ترمجة [٤٨٨] وحسبك قول احلافظ ابن حجر يف (رشح النخبة) ص [٦٩]: (كان مذهب 

النسائي أن ال يرتك حديث الرجل حتى جيتمع اجلميع عىل تركه).
–Wl|||Ÿ=ومـا نقله الذهبي عـن البخاري ىف فـرات أنه منكر احلديـث وإقرار احلافظ 
ابـن حجـر له يف (اللسـان) حققناه فوجدنـاه ىف (التاريخ الكبـري) (١٣٠/٧) حيث قال 

البخاري: «فرات بن السائب أبو سليامن عن ميمون بن مهران تركوه منكر احلديث».
–Wl|||Ÿ=وهـذا التحقيق حيسـبه القارئ الكريم أنـه هني، ولكنه عند علـامء هذا الفن 

عظيم، خاصة يف علم احلديث التطبيقي يف مثل هذه املسائل.



١٠٧
حيـث يظهر هـذا من تنبيهـات السـيوطي يف (التدريـب) (١/ ٣٤٩) حيث قال: 

«البخاري يطلق منكر احلديث عىل من ال حتل الرواية عنه».
–Wl|||Ÿ=وزيادة للفائـدة لطالب هذا الفن نبني ما نقله الذهبي عن ابن معني ىف فرات 

أنه «ليس بيشء».
قـال ابن أيب حاتم ىف كتابـه (اجلرح والتعديـل) (٣٢١/٣) ترمجة [١٤٣٩]: «عن 

حييى بن معني أنه قال: ال يشء يعني - ليس بثقة».
–Wl|||Ÿ=هبـذا التحقيق يف فـرات يتضح مـا أورده اإلمام ابن حبـان ىف «املجروحني» 
(٢٠٧/٢) حيث قال: «الفرات بن السـائب اجلزر، يروي عن ميمون بن مهران، كان 
ممن يروي املوضوعـات عن اإلثبات، ويأيت باملعضالت عن الثقات، ال جيوز االحتجاج 

به، وال الرواية عنه، وال كتابة حديثه إال عىل سبيل االختبار».
–Wl|||Ÿ وهـذا التحقيق لـه فائدة عظيمة لطالب هـذا الفن، وعندما يقـارن بني قول 
ا يف فرات بن السـائب، وبني مـا قاله احلافـظ ابن حجر يف:  بَّـان الذي ذكرنـاه آنفً ابـن حِ
،(التقريـب) (٢٩٢/١) يف ميمـون بـن مهران حيث قـال: «ميمون بن مهـران اجلزر 

öأبو أيوب - أصله كويف، نزل الرقة، ثقة فقيه، ويل اجلزيرة لعمر بن عبد العزيز». اهـ y q v c d
قصة العنكبوت واحلاممتني عند الغار مل تثبت فقد حكم عليها بالضعف كل من:

- العالمة أمحد شاكر يف حتقيقه للمسند (١٩٣/٤، ٨٧/٥).
- العالمة األلباين يف (الضعيفة) حديث رقم [١١٢٨].

- العالمة ابن عثيمني يف (رشح رياض الصاحلني) (٥٢٥/٢).
- الدكتور أكرم العمري يف (السرية النبوية الصحيحة) (٢٠٨/١).



١٠٨
S- الشيخ عيل حشيش يف (حتذير الداعية) ص(٧٠-٧٧).  ; ] M F U V ; L ^ _ `

–WÊ|||ÿÈ=(وملـا مل حيصلـوا من عيلّ عىل جدو جـاءوا إىل بيت أيب بكـر وقرعوا بابه، 
فخرجت إليهم أسـامء بنت أيب بكر، فقالوا هلا: أين أبوك؟ قالت: ال أدري واهللا أين أيب؟ 

ا خبيثًا - فلطم خدها لطمة طرح منها قرطها... فرفع أبو جهل يده - وكان فاحشً
وأصبح صوت بمكة عاليًا يسمعونه وال يرون القائل:

ÊÛ^är=4||~=íà||≈||ÿ^ =iá=!^=Òä||r#Ñ%g $≈ %‹ =fl` =Ïk›Î~ =&̇ |||| %v =‚||Î||—||Î||Ãá
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–_WÚ_›|||ã`=l|||ÿ=ما درينا أين توجه رسـول اهللا 0 إذ أقبـل رجل من اجلن 
من أسـفل مكة فأنشـد هذه األبيات، والناس يتبعونه ويسـمعون صوته وال يرونه حتى 
خـرج من أعالهـا. قالت: فلام سـمعنا قوله عرفنا حيث توجه رسـول اهللا 0، 

وأن وجهه إىل املدينة).
ö القصة ليست صحيحة.  
 ù � �  � �

5ëÎêv=fiÎ‰^àfd=‚f=ÏŸƒ=ÅÎêÿ يف كتابه (حتذير الداعية من القصص  =̂€_–

الواهية) ص(٣٠٦-٣١٣) ط.دار العقيدة: (القصة ليست صحيحة. رواها ابن إسحاق 
كـام يف (السـرية) (٢- ١٠٩) البـن هشـام. حيث أوردها يف (سـرية النبـي) (٢-١٠٩) 
ثْـتُ عن أسـامء بنـت أيب بكر أهنـا قالت: دِّ  (ح٥١٣) فذكـر أن ابـن إسـحاق قـال: «فَحُ

ملا خرج رسول اهللاَّ 0...» القصة.



١٠٩
–Wl|||Ÿ فسـند القصـة منقطـع، يشـهد لذلك صيغـة الروايـة يف قول ابن إسـحاق: 
» التـي جـاءت بصيغـة املبنـي للمجهـول، التي تدل عـىل أن هناك سـقطًا يف  ثـتُ دّ «فَحُ

اإلسناد.
ـا قول احلافظ ابـن حجر يف (التقريـب) (٢-١٤٤):  ويشـهد النقطاع السـند أيضً
«حممد بن إسحاق بن يسار، أبو بكر، املطلبي، موالهم املدين، نزيل العراق، إمام املغازي 

صدوق يدلس».
–Wl|||Ÿ وروايـة السـند بصيغة املبني للمجهول فيها إسـقاط يف السـند، وهذا أشـد 
مـن تدليس الشـيوخ، حيث يتسـبب يف تضييع املـروي عنه، وتوعري طريـق معرفته عىل 

السامع.
–_€=^ˇ›_Ïg‰Üÿ^=fl يف (امليزان) (٣-٤٦٨-٧١٩٧): «حممد بن إسحاق بن يسار، 
أبو بكر، املخرمي، موالهم املدين. ما له عندي ذنب إال قد حشـا يف السـرية من األشـياء 

املنكرة املنقطعة واألشعار املكذوبة».
–Wl|||Ÿ وذكر اإلمام املزي يف (هتذيب الكـامل) (١٦-٧٨-٥٦٤٤): أن يعقوب بن 
ر ابن إسحاق فقال: إذا حدث عن من  شيبة قال: سمعت حممد بن عبد اهللا بن نمري، وذكُ
ث عن املجهولني  سمع منه من املعروفني فهو حسن احلديث صدوق، وإنام أُيت من أنه حيدّ

أحاديث باطلة.
ث فيها ابن إسـحاق عن  دّ –Wl|||Ÿ وهبذا التحقيق تصبح هذه القصة باطلة؛ حيث حيُ

zاملجهولني. { ? | M A } ~ � I A �
كر فيه الرجل من اجلن الذي أقبل من أسـفل مكة يتغنى بأبيات من  هـذا الطريـق ذُ

شعر غناء العرب، ومل يُذكر فيه لطم أيب جهل ألسامء بنت أيب بكر.



١١٠
والقصة من هذا الطريق جاءت من حديث زيد بن أرقم، وأنس بن مالك، واملغرية 
ابن شـعبة يتحدثون أن النبي 0 ليلة الغار أمر اهللا شـجرة فنبتت يف وجه النبي 
0 فسـرتته، وأمر اهللا العنكبوت فنسجت عىل وجهه فسرتته، وأمر اهللا محامتني 
وحشـيتني فوقفتا بفم الغار، وأقبل فتيان قريش، من كل بطن رجل، بأسيافهم وعصيهم 
 ا، نظـر أوهلم فرأ وهراواهتـم حتـى إذا كانوا مـن النبي 0 قـدر أربعني ذراعً
احلاممتني فرجع فقال له أصحابه: ما لك مل تنظر يف الغار؟ قال: رأيت محامتني وحشيتني 
بفـم الغـار فعرفت أن ليس فيه أحد. قال: فسـمع النبي 0 قوله، فعرف أن اهللا 
قـد درأ عنه هبـام، ...... قالوا: وكانت أليب بكر منيحة غنم يرعاها عامر بن فهرية، وكان 
ر رسح مـع الناس، قالت عائشـة: وجهزنامها  ـحَ يأتيهـم هبا ليـالً فيحتلبون، فإذا كان سَ
أحب اجلهاز، وصنعنا هلام سفرة يف جراب، فقطعت أسامء بنت أيب بكر قطعة من نطاقها 
ـا لفم القربة، فبذلك سـميت ذات  فأوكـت بـه اجلراب، وقطعـت أخر فصريته عصامً
النطاقـني، ومكـث رسـول اهللا 0، وأبو بكر يف الغار ثالث ليـال يبيت عندمها 
ا خريتًا يقال له: عبد اهللا  عبد اهللا بن أيب بكر، واسـتأجر أبو بكر رجالً من بني الديل هاديً
ابن أريقط، وهو عىل دين الكفر، ولكنهام أمناه فارحتال ومعهام عامر بن فهرية، فأخذ هبم 
ا  ه رسول اهللا 0، حتى سمعوا صوتً ابن أريقط يرجتز، فام شعرت قريش أين وجّ

من جني من أسفل مكة وال ير شخصه يقول:
=ÊÛ^är=4||~ =é_||·||ÿ^ =iá =!^ =Òä|||r=Ñg≈‹ =fl` =Ï||k||›||Î||~ =˙|||v =‚||Î||—||Î||Ãá
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القصة من هذا الطريق وهبذا اللفظ، أخرجها ابن سعد يف (الطبقات) (١-١١٠)، 
حيث قال: «أخربنا مسـلم بن إبراهيم، أخربنا عون بن عمرو القييس أخو رياح القييس، 



١١١
أخربنا أبو مصعب املكي قال: أدركت زيد بن أرقم، وأنس بن مالك، واملغرية بن شـعبة 

öفسمعتهم يتحدثون أن النبي 0...» فذكر القصة. 
 ù W X  � �
القصة من هذا الطريق ليست صحيحة، وسندها ال يصلح للمتابعات والشواهد، 

W„_kŸƒ ويف السند
^˚JÿË عون بن عمرو القييس.

أورده الذهبـي يف (امليـزان) (٣-٣٠٦-٦٥٣٥) حيث قال: «عون بن عمرو، أخو 
رياح بن عمرو، برصي، قال ابن معني: ال يشء، وقال البخاري: عون بن عمرو القييس 

جليس ملعتمر، منكر احلديث جمهول».
–WlŸ==١- من أشد صيغ اجلرح عند البخاري قوله: «فالن منكر احلديث».

يظهـر ذلك مـن قول السـيوطي يف (التدريب) (١-٣٤٩): «البخـاري يطلق (فيه 
نظر)، و(سكتوا عنه) فيمن تركوا حديثه، ويطلق (منكر احلديث) عىل من ال حتل الرواية 

عنه».
٢- قول ابن معني: (ال يشء)، فرسه اإلمام ابن أيب حاتم يف كتابه (اجلرح والتعديل) 

(٣-٣٢١) حيث قال: «معنى قول ابن معني: «ال يشء»: ليس بثقة».
–Wl|||Ÿ=ولقد أورد اإلمـام الذهبي يف «امليزان» (٣-٣٠٧) هذه القصة وهبذا الطريق 
وجعلهـا مـن مناكري عون بـن عمرو، حيث قال: «مسـلم بـن إبراهيم، حدثنـا عون بن 
ـا واملغرية بن شـعبة  عمرو، سـمعت أبا مصعب املكي يقول: أدركت زيد بن أرقم وأنسً
وسـمعتهم يتحدثون أن النبي 0 ليلة الغار قال: أمر اهللا شـجرة نبتت يف وجه 
النبـي 0 فسـرتته، وأمر اهللا محامتني وحشـيتني فوقفتا بفم الغـار...» احلديث. 

وأبو مصعب ال يعرف.



١١٢
–WlŸ=وهذه هي العلة الثانية. 

فمتن القصة يدور حول ثالث مجل:
^˚JÿË لطم أيب جهل ألسامء، وقد أثبتنا أن هذه اجلملة «واهية» كام بيّنا يف التحقيق 

ا. آنفً
^JÔÎ‡_oÿ عدم دراية بنت أيب بكر بمكان رسول اهللا 0، وقد أثبتنا أن هذه 
اجلملة غري صحيحة، ومنكرة، كام هو مبنيّ يف التحقيق، وسـنبني البديل الصحيح دراية 

بنت أيب بكر بمكان الرسول 0، وقيامهم باإلمداد والتمويه واإلخبار.
^JÔ|||oÿ_oÿ إقبـال رجل من اجلن من أسـفل مكـة يتغنى بأبيات من الشـعر من غناء 

العرب.
وهذه اجلملة أثبتنا أهنا باطلة، وأن الطريق اآلخر الذي جاءت فيه باطل، ال يصلح 

للمتابعات والشواهد، ملا فيه من مرتوكني وجمهولني.
–Wl|||Ÿ=وهنـاك روايات أخر يذكر فيها هذا الشـعر دون ذكر جلملة لطم أيب جهل 
ألسـامء، ودون ذكـر للرجل من اجلن أقبل والناس يتبعونه، كـام يف الرواية التي أخرجها 

الطرباين يف (الكبري) (٤-٤٨) (ح٣٦٠٥).
ـا روايـة (غري صحيحـة)، حيـث أوردها اهليثمـي يف (جممـع الزوائد)  وهـذه أيضً

ö(٥-٥٨) وقال: «ويف إسناده مجاعة مل أعرفهم»).انتهى كالمه.  y q v c d
قصـة مـرور النبـي 0 وأيب بكـر الصديـق   بـأم معبـد يف طريق 

اهلجرة. 
 قال عنها ابن كثري  يف (البداية والنهاية) (٣ / ١٩٠): (وقصتها مشـهورة 

ا). مروية من طرق يشد بعضها بعضً



١١٣
 وقال ابن حجر (اإلصابة) (٥ / ٦٠٥): (أخرجها الطرباين من حديث قيس بن 

النعامن بسند صحيح وسياق أتم).
 قال األلباين يف ختريج (املشكاة) حديث رقم [٥٩٤٣]: (ضعيف وقد يرتقي إىل 

درجة احلسن بتعدد طرقه). 
وقـال يف ختريج (فقه السـرية) للغـزايل: (فاحلديث هبـذه الطرق ال ينـزل عن رتبة 

احلسن).
 وحسنه األرناؤوط يف خترجيهام لـ (زاد املعاد) (٥٧/٣).

 وقال الدكتور العمري يف كتابه (السرية النبوية الصحيحة) (٢١٢/١- ٢١٥):
(وكذا ال خيلو طريق من طرقها من العلل القادحة، وهي بمجموع طرقها ال تصلح 
لالحتجـاج هبـا يف موضوعات املعجزات. ولكن حديثي التابعـي الكبري عبد الرمحن بن 
أيب ليـىل والصحـايب جابر بن عبد اهللا مهـا أمثل طرق قصة أم معبد يعتضدان إىل احلسـن 
لغـريه. لكنهـام ال يقويان عىل مناهضـة حديث قيس بن النعامن من طريـق الطياليس فإنه 

zحسن لذاته بل ير ابن حجر أنه صحيح). D I R L M F � M ` � I A � M F U VU L | � � F P R I A N � � � ` z { J
–WÊ|||ÿÈ وعن عبد اهللا بن بريـدة أن النبي 0 كان يتفاءل وال يتطري، فركب 
بريدة يف سبعني راكبًا من أهل بيته من بني سهم، فلقى النبي 0، فقال له: (ممن 
؟) قـال: من بني  نْ نْ بني مَ أنـت؟) قال: من أسـلم، فقال أليب بكر: سـلمنا، ثـم قال:(مِ

سهم. قال: (خرج سهمك).
قال يف اهلامش: (أسد الغابة) (٢٠٩/١).



١١٤
ا  ö ضعيف جد¥ 
 ù � �  � �

–|||_€=^˚Ï|||‡_gÿ  يف (السلسـلة الضعيفـة) (٧١١/١١-٧٧٦) حديـث رقم 

ا. رواه ابـن أيب خيثمـة يف (التاريـخ) (ص [٢١] - مصـورة  [٥٤٥٠]: (ضعيـف جـدً

اجلامعة اإلسالمية)(١)، وابن عبدالرب يف (التمهيد) (٢٤/ ٧٣)، وابن عدي يف (الكامل) 
(ق ٢٨/ ٢)، واخلطـايب يف (غريـب احلديث) (ق ٣٣/ ١- ظاهرية و١/ ١٨٠-١٨١- 
جامعـة أم القـر) عن احلسـني بن حريث: حدثنـا أوس بن عبد اهللا بـن بريدة: حدثني 

احلسني بن واقد عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه:فذكره...
ا؛ أوس هذا مرتوك؛ كام قـال الدارقطني. ونحوه  =–Wl|||Ÿ وهذا إسـناد ضعيف جـدً

قول البخاري: «فيه نظر».
ا؛ ألهنا مـن رواية عبد العزيـز بن عمران:  ولـه طريـق أخـر، ولكنها واهيـة أيضً
ا؛  حدثنـا أفلح بن سـعيد عن سـليامن بن فروة، عن أبيـه، عن بريدة األسـلمي به خمترصً
أخرجه البزار يف (مسنده) (٢/ ٣٠١-٣٠٢- كشف األستار)، وقال: «ال نعلم رواه إال 

بريدة، وال نعلم له إال هذا الطريق»!
كـذا قال! والطريق األوىل ترد عليه. وقد أعل هذه اهليثمي يف (املجمع) (٦/ ٥٥) 

بقوله: «وعبد العزيز بن عمران الزهري مرتوك».
كان الداعـي إىل ختريج احلديث: أنني رشعت قريبًا يف أواسـط شـهر اهللا  ö ÷ ø ø ø ù ú û ü
املحرم سنة [١٤٠٤] يف اختصار كتاب ابن قيم اجلوزية: (حتفة املودود يف أحكام املولود)، 
فمر يب هذا احلديث، وقد عزاه يف موضع البن أيب خيثمة، ويف آخر أليب عمر بن عبدالرب 
ا منه يف  يف (االستذكار)؛ ساكتًا عليه فيهام، فتذكرت أن شيخه ابن تيمية كان قد ذكر طرفً
كتابـه (الكلم الطيب) الذي كنت حققته وخرجت أحاديثه، ثم طبعته سـنة [١٣٨٥] يف 

(١) طبع قبل سنتني. قاله ابن مانع.



١١٥
املكتب اإلسـالمي، ذكره مع أحاديث أخر (ص ١٢٥-١٢٧) قائال: «هذه األحاديث 

يف (الصحاح)».
فعلقـت عليـه يومئذ بأننـي مل أعثر عليه، وأبديت شـكي يف كونـه يف (الصحاح)! 
ا: واهللا تعاىل  واآلن تأكـدت من خطأ عزوه إليها، وتبينت أن إسـناد احلديث ضعيف جدً

هو املوفق اهلادي.
واعلـم أن ابـن أيب خيثمة: هو احلافـظ أمحد بن زهري بن حرب النسـائي البغدادي 
 صاحـب (التاريـخ الكبـري)، فالظاهر أن ابـن القيم منه نقلـه، ومن طريقـه: أخرجه ابن
ـا يف ترمجة بريدة بن  عبـد الـرب يف (االسـتذكار)؛ فقد رأيته أخرجه يف (االسـتيعاب) أيضً

احلصيب  من رواية قاسم بن أصبغ قال:
أخربنا أمحد بن زهري: قال: أخربنا حسني بن حريث، عن احلسني بن واقد به، وزاد 
يف أولـه: كان رسـول اهللا 0 ال يتطـري، ولكـن يتفاءل، فركب بريدة يف سـبعني 

راكبًا...
ا يف (مفتاح دار السعادة) - من رواية (االستذكار)-: وهكذا أورده ابن القيم أيضً
«احلسني بن حريث عن احلسني بن واقد»؛ ليس بينهام (أوس بن عبد اهللا) املرتوك! 
وكأنه سقط من بعض النساخ، بدليل أنه زاد فيه- أعني: (االستذكار)- عقب احلديث: 
ا حيدث  «قال أمحد بن زهري: قال لنا أبو عامر [قلت: هو احلسني بن حريث]: سمعت أوسً
هـذا احلديـث بعد ذلك عن أخيه سـهل بن عبد اهللا، عن أبيه عبـد اهللا بن بريدة، فأعدت 

ثالثًا: من حدثك؟ قال: سهل أخي».
–WlŸ=فهذا رصيح يف أن ابن حريث سمع احلديث أوالً من أوس حيدث به عن ابن 

ا. واقد، ثم سمعه بعد منه عن أخيه سهل بن عبد اهللا، وهو مرتوك أيضً



١١٦
W‚Íà‹`=Ÿƒ=_·ÿÑÍ=^ÜÂÃ

^˚J€Ë أن مدار احلديث عند ابن عبدالرب يف كتابيه عىل أوس.
ـا كان يضطـرب يف إسـناده: فمـرة يرويـه عـن ابن واقـد - وهو  Jà|||~˝^Ë أن أوسً

صدوق-، وأخر عن أخيه سهل املرتوك.
˚J€Ë أن السـيوطي أورد الزيـادة التـي عند ابن عبدالـرب يف كتابه (اجلامع  =̂Ñ|||Í¯ÍË

الصغري) من رواية احلكيم، والبغوي عن بريدة.
فقال املناوي يف (رشحه) عليه: «ورواه عنه قاسم بن أصبغ، وسكت عليه عبداحلق 
ا له. قال ابن القطان: وما مثله يصحح؛ فإن فيه أوس بن عبد اهللا بن بريدة، منكر  مصححً

احلديث».
وقد عرفت أن احلديث عند ابن عبد الرب من طريق قاسم بن أصبغ؛ ففيه إذن أوس 

ابن عبد اهللا؛ وهو مرتوك...
ثـم إن ممـا يؤكد ضعف هـذا احلديث: أن أوس بن عبد اهللا قـد خالفه يف متنه قتادة 
ا يف  ـا بلفظ آخر، تراه خمرجً - اإلمـام الثقـة - فـرواه عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه مرفوعً

.
الكتاب اآلخر: (الصحيحة) [٧٦٢]، فلرياجعه من شاء)(١)

(١) قلت (املالح): «املوجود يف «الصحيحة» (٤٠٠/٢) حديث رقم [٧٦٢]: «كان ال يتطري من يشء و كان 
إذا بعث عامالً سأل عن اسمه، فإذا أعجبه اسمه فرح به و رؤي برش ذلك يف وجهه، و إن كره اسمه رؤي 
كراهية ذلك يف وجهه، و إذا دخل قرية سأل عن اسمها، فإن أعجبه اسمها، فرح هبا و رؤي برش ذلك يف 
وجهه، و إن كره اسمها رؤي كراهية ذلك يف وجهه». أخرجه أبو داود (٢ /٨٥٩) و ابن حبان [١٤٣٠] 
ومتام يف «الفوائد» (١٠٩ /٢) و أمحد (٥ / ٣٤٧ - ٣٤٨) و ابن عساكر (٢ /١٣٦ / ١) عن هشام عن 

قتادة عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه مرفوعا. و هذا إسناد صحيح عىل رشط الشيخني».



١١٧ z D I R L M F U V � � } R M F
–WÊÿÈ (ثم سار النبي 0 بعد اجلمعة حتى دخل املدينة - ومن ذلك اليوم 
ا  ا - وكان يومً سميت بلدة يثرب بمدينة الرسول 0، ويعرب عنها باملدينة خمترصً
ا أغر، فقـد ارجتت البيوت والسـكك بأصوات احلمد والتسـبيح، وتغنت بنات  مشـهودً

األنصار بغاية الفرح والرسور:
_|||||·|||||Î|||||Ÿ|||||ƒ=áÑ|||||||||||||g|||||||||||||ÿ^=∆|||||||||Ÿ|||||||||ù«^ÉÈ||||||||||||||||||||||ÿ^=m_|||||||||Î|||||||||·|||||||||n=‚|||||||||||||‹

_||||·||||Î||||Ÿ||||ƒ=à||||||||’||||||||ê||||||||ÿ^=h||||||||||||||||rË«^É =! =_||||||||||||||||||||||||||ƒÉ =_|||||||||||||||||||‹

_||||·||||Î||||Ã=qÈ||||||||||≈||||||||||g||||||||||ª^=_||||||||||Â||||||||||Í`E«_|||||| ||||||›||||||ÿ^=à|||||||||‹˚_|||||||||f=l||||||Ù||||||r

ضعيف. ö 
 ù � �  � �
–|||_€=^˚Ï|||‡_gÿ= يف (السلسـلة الضعيفـة) (٦٣/٢) حديـث رقـم [٥٩٨]: 

(ضعيف. رواه أبو احلسن اخللعي يف (الفوائد) (٢/٥٩) وكذا البيهقي يف (دالئل النبوة) 
(٢/ ٢٣٣- ط) عـن الفضـل بـن احلباب قال: سـمعت عبد اهللا(١) بن حممد بن عائشـة 
يقول فذكره. وهذا إسناد ضعيف رجاله ثقات، لكنه معضل سقط من إسناده ثالثة رواة 

أو أكثر، فإن ابن عائشة هذا من شيوخ أمحد وقد أرسله.
وبذلـك أعله احلافظ العراقـي يف (ختريج اإلحياء) (٢٤٤/٢). ثم قال البيهقي كام 
يف (تاريـخ ابـن كثـري) (٢٣/٥): «وهذا يذكره علامؤنا عند مقدمـه املدينة من مكة ال أنه 
ملـا قـدم املدينة مـن ثنيات الوداع عند مقدمه مـن تبوك». وهذا الذي حـكاه البيهقي عن 
العلامء جزم به ابن اجلوزي يف (تلبيس إبليس) (ص [٢٥١] حتقيق صاحبي األستاذ خري 
الديـن وانـيل)، لكن رده املحقـق ابن القيم فقال يف (الـزاد) (٣ / ١٣): وهو وهم ظاهر 
(١) قلت (املالح): «لعله خطأ مطبعي فإن صوابه (عبيد اهللا) كام ذكر األلباين يف حديث رقم [٦٥١٠] حيث 
قال: (واسمه: عبيد اهللا بن حممد بن حفص..القريش التيمي، يعرف بـ (العييش) وبـ(العائيش) وبـ (ابن 
ومضت)  علينا...»،  البدر  «طلع  قصة  راوي  وهو  اهللا،  عبيد  بن  طلحة  بنت  عائشة  ولد  ألنه  عائشة)، 

 .(٦٣/٢)



١١٨
ألن «ثنيات الوداع» إنام هي ناحية الشام ال يراها القادم من مكة إىل املدينة وال يمر هبا إال 

إذا توجه إىل الشام».
ومـع هذا فال يـزال الناس يرون خالف هـذا التحقيق، عىل أن القصـة برمتها غري 

ثابتة كام رأيت!
أورد الغزايل هذه القصة بزيادة: «بالدف واألحلان» وال أصل هلا كام أشـار  ö ÷ ù ú û ü
لذلـك احلافظ العراقـي بقوله: «وليس فيه ذكر للدف واألحلـان». وقد اغرت هبذه الزيادة 
بعضهم فأورد القصة هبا، مسـتدالً عىل جواز األناشـيد النبوية املعروفة اليوم! فيقال له: 
«أثبـت العـرش ثم انقش»! عىل أنه لوصحت القصة ملـا كان فيها حجة عىل ما ذهبوا إليه 

كام سبقت اإلشارة هلذا عند احلديث [٥٧٩] فأغنى عن اإلعادة).
–_€=^˚Ï‡_gÿ  يف (السلسلة الضعيفة) (١٩/١٤) حديث رقم [٦٥٠٨]:

 (قـدم املدينـة، فلام قـدم املدينة، جـاءت األنصـار برجاهلا ونسـائها، فقالـوا: إلينا
يا رسول اهللا! فقال: دعوا الناقة؛ فإهنا مأمورة، فربكت عىل باب أيب أيوب، قال:

فخرجت جوار من بني النجار يرضبن بالدفوف وهن يقلن:
á_|||s|||·|||ÿ^=<|||||f=‚|||||‹=á^È||||||||r=‚|||||´á_||||r=‚||||||‹=Ñ||||›||||w||||‹=^Ü|||||g|||||v=_||||||Í

فخرج إليهم رسـول اهللا 0 فقال: أحتبوين؟ فقالوا: إي واهللا يا رسول اهللا 
قال: وأنا واهللا أحبكم، وأنا واهللا أحبكم، وأنا واهللا أحبكم).

 منكـر هبـذا التامم. أخرجـه البيهقـي يف (دالئل النبـوة) (٥٠٨/٢) مـن طريق أيب
عبد اهللا احلاكم بسنده عن حممد بن سليامن بن إسامعيل بن أيب الورد قال: حدثنا إبراهيم 
مـة قال: حدثنا حييى بن سـعيد عن إسـحاق بن عبد اهللا بـن أيب طلحة عن أنس  ابـن رصِ

قال:...فذكره.



١١٩
مة - وهو: األنصاري -، قال ابن عدي  –WlŸ وهذا إسناد واهٍ، آفته إبراهيم بن رصِ

يف (الكامل) (٢٥٢/١ -٢٥٣):
ث هبا غـريه، وال يتابعه عىل  «حـدث عـن حييى بن سـعيد األنصاري بنسـخ ال حيدّ

حديث منها». ثم قال:
ّ عىل  «وعامـة أحاديثـه، إمـا أن تكون مناكري املتـن، أو تنقلب عليه األسـانيد، وبنيّ

ه». ويف (اللسان): عفُ أحاديثه ضَ
«وقال ابن معني: كذاب خبيث» والرواي عنه حممد بن سليامن بن إسامعيل بن أيب 

الورد، مل أجد له ترمجة. ويف (اجلرح والتعديل) (٢٦٩/٣) ما نصه:
«حممـد بـن سـليامن األنصـاري، رو عن...(كذا األصل، يشـري إىل أنـه ال يُقرأ) 

سمعت أيب يقول: وهو جمهول». فيحتمل أن يكون هو هذا. واهللا أعلم.
ولقصـة اجلواري، والرضب بالدف شـاهد مـن حديث أنس، ولكـن ليس فيه أن 
ذلـك كان عنـد قدومـه 0 املدينة، بـل يف روايـة أن ذلك كان يف عـرس، وهو 
الراجـح- كام تقـدم بيانه يف ختريج حديـث أنس برقم [٣١٥٤]، من املجلد السـابع من 

(الصحيحة)-. واهللا سبحانه وتعاىل أعلم.
وأما ماذكره الغزايل يف (اإلحياء) (٢٧٧/٢) من إنشاد النساء عىل السطوح بالدف 

واألحلان، عند قدوم النبي 0:
«^ÉÈÿ^=m_Î·n=‚‹=_·ÎŸƒ=áÑgÿ^=∆Ÿù«^É =! =_||ƒÉ_||‹ =_·ÎŸƒ =à’êÿ^ =h||rË

فهو مما ال أصل له، وإنام رواه البيهقي وغريه من طريق ابن عائشـة، قال... فذكره 
ا، دون ذكر السـطوح والدف واألحلان، ثم هو تضعيـف معضل - كام تقدم بيانه  خمتـرصً
يف املجلد الثاين برقم [٥٩٨] -، وأزيد هنا فأقولك: قال احلافظ يف (الفتح) (٢٦٢/٤): 

«وهو سند معضل، ولعل ذلك كان يف قدومه من غزوة تبوك».



١٢٠
وإن ممـا يؤكـد نـكارة ذكر الدفـوف يف قصة اسـتقباله 0 قـول الرباء بن 
: ثـم قدم النبـي 0 املدينة، فـام رأيت أهل املدينـة فرحوا بيشء  عـازب 

لن: قدم رسول اهللا 0. فرحهم برسول اهللا 0، حتى جعل اإلماء يقُ
رواه البخـاري [٣٩٢٥] وغـريه، وهو خمرج يف (ختريج فقه السـرية) (ص ١٦٩- 

دار القلم). ومثله حديث أنس بن مالك  قال:
اءَ  ولُونَ جَ قُ ـيْئًا ثُـمَّ يَ  شَ ى فَالَ أَرَ ـعَ أَسْ دٌ فَ َمَّ اءَ حمُ ولُون: جَ قُ نِ يَ لْامَ غِ ى يفِ الْ ـعَ َسْ إِينِّ ألَ
رٍ  بُهُ أَبُو بَكْ احِ صَ ـولُ اهللاِ 0 وَ سُ اءَ رَ تَّـى جَ : حَ الَ ـيْئًا، قَ  شَ ى فَالَ أَرَ ـعَ أَسْ دٌ فَ َمَّ حمُ
امَ  بَلَهُ ـتَقْ ارَ فَاسْ َنْصَ ِام األْ ذِنَ هبِ ينَةِ لِيُؤْ لِ املَْدِ نْ أَهْ لٌ مِ جُ ثَنَا رَ عَ ينَةِ ثُمَّ بَ ارِ املَْدِ رَ ـضِ حِ ا يف بَعْ نـَّ فَكُ
 ، ِ نيْ طَاعَ نَنيِ مُ ـا آمِ لِقَ : انْطَ ارُ َنْصَ الَتْ األْ قَ ـامَ فَ يْهِ ا إِلَ وْ تَهَ تَّى انْ ارِ حَ َنْصَ ـنْ األْ ْسِ مئة مِ ـاءَ مخَ هَ زُ
اتِقَ  وَ عَ تَّى إِنَّ الْ ينَةِ حَ لُ املَْدِ جَ أَهْ رَ مْ فَخَ هِ رِ َ أَظْهُ بُهُ بَنيْ احِ صَ ـولُ اهللاَِّ 0 وَ سُ بَلَ رَ أَقْ فَ
الَ  . قَ ئِذٍ مَ وْ ا بِهِ يَ ـبِهً شْ ا مُ نْظَرً نَا مَ أَيْ : فَام رَ الَ وَ قَ ُمْ هُ ـوَ أَهيُّ ُمْ هُ لْنَ أَهيُّ قُ نَهُ يَ يْ اءَ َ رتَ بُيُـوتِ يَ قَ الْ ـوْ فَ لَ

. ِامَ ا هبِ ِ شبيهً نيْ مَ وْ لَمْ أَرَ يَ بِضَ فَ مَ قُ وْ يَ يْنَا وَ لَ لَ عَ مَ دَخَ وْ تُهُ يَ أَيْ دْ رَ قَ لَ : وَ الِكٍ أَنَسُ بْنُ مَ
أخرجه البخاري يف (التاريخ الصغري) (ص [٦] -هندية)، والبيهقي يف (الدالئل) 
(٥٠٧/٢)، وأمحد (٢٢٢/٣) من طريق سليامن بن املغرية عن ثابت عن أنس. وأخرجه 

ا. أمحد (١٢٢/٣) من طريق آخر عن ثابت خمترصً
–WlŸ وهذا إسـناد صحيح عىل رشط الشـيخني، وسـكت عنه احلافـظ يف (الفتح) 

(٢٥١/٧) رىض به -كام يف قاعدته -.
. أخرجه البخاري [٣٩١١]،  وتابعه عبد العزيز بن صهيب عن أنس به نحوه مطوالً

وأمحد (٢١١/٣).



١٢١
واملقصود أن هذه األحاديث الصحيحة تؤكد نكارة ذكر الدفوف والغناء يف حديث 

الرتمجة ونحوه.
ويمكـن أن يقال مثل ذلك يف قصة الناقة، وبخاصة يف بروكها عىل باب أيب أيوب، 
فـإن املعروف يف كتب السـرية، أهنا بركت حـني أتت دار بني مالك بـن النجار عىل باب 
«مسجده 0»، وهو يومئذ مربد لغالمني يتيمني من بني النجار، هكذا ساقه ابن 
، وفيها  هشام يف (السرية) (١١٢/٢ -١١٣) عن ابن اسحاق معضالً بدون إسناد مطوالً
تكـرار مجلة: «خلوا سـبيلها، فإهنا مأمورة» كلام مر 0 بـدارٍ من دور األنصار، 
ة واملنعة. ومن رواية ابن إسـحاق هذه سـاقها بطوهلا  دّ وقالوا له: أقم عندنا يف العدد والعُ

ابن كثري يف (البداية) (١٩٨/٣ - ١٩٩) ومل يسندها.
عزا احلافظ يف (الفتح) حديث الرتمجة يف موضعني منه (٢٤٥/٧، ٢٦١)  ö ÷ ø ø ø ù ú û ü
إىل احلاكم، وسبقه إىل ذلك احلافظ ابن كثري، ولكنه قرنه بتحفظ غريب غري معتاد، فقال 
بعدما سـاقه من رواية البيهقي بإسـناده (٢٠٠/٣): «هذا حديث غريب من هذا الوجه، 

!«- مل يروه أحد من أصحاب (السنن) وقد أخرجه احلاكم - كام يرو
WÊ||||ÿÈ—Ã «كـام يرو» لعله يعني روايـة البيهقي عنه، وحينئذ فـال فائدة تذكر منه. 
وعىل كل حال، فهذا القول- أو القيد- منه خري من إطالق احلافظ عزوه للحاكم، ألنه 
يوهم أنه يف (مسـتدركه) وليس فيه، ثم إنه سـكت عنه، فأوهم حسـنه عىل األقل عنده، 
وليـس كذلك -كام تقـدم-. ولقد كان هذا مـن الدواعي عىل إخراجه، والكشـف عن 
علتـه، واقرتن مع ذلك االسـتطراد لذكـر أحاديث صحيحة تدل عـىل نكارته.واهللا ويل 

التوفيق). 
 انظر: «حتذير الداعية من القصص الواهية» لعيل حشيش ص (١٩٢-١٩٩).
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. قال  –WÊÿÈ=(ويظهر ذلك جليًا بام رواه ابن إسـحاق عن أم املؤمنني صفية 
بَّ ولد أيب إليه،  ابن إسحاق: حدثت عن صفية بنت حيي بن أخطب أهنا قالت: كنت أحَ
وإىل عمي أيب يارس، مل ألقهام قط مع ولد هلام إال أخذاين دونه. قالت: فلام قدم رسول اهللا 
0 املدينـة ونـزل قباء يف بني عمـرو بن عوف غدا عليـه أيب؛ حيى بن أخطب، 
ـني، قالت: فلم يرجعا حتى كانا مع غروب الشـمس،  لِّسِ غَ وعمى أبو يارس بن أخطب مُ
نَى. قالت: فهششـت إليهام كام كنت  يْ الَّنيْ كسـالنني سـاقطني يمشـيان اهلُوَ قالت: فأتيا كَ
أصنـع، فـواهللا مـا التفت إىلَّ واحد منهام، مـع ما هبام من الغم. قالت: وسـمعت عمى أبا 
يـارس، وهـو يقول أليب حيي بن أخطـب: أهو هو؟ قال: نعم واهللا، قـال: أتعرفه وتثبته؟ 

قال: نعم، قال: فام يف نفسك منه؟ قال: عداوته واهللا ما بقيت.
قال يف اهلامش: ابن هشام (٥١٨/١، ٥١٩).

ö ضعيف منقطع. 
 ù � �  � �
واحلديـث هبـذا اإلسـناد - منقطـع - ألن عبد اهللا بـن أيب بكر بن حـزم رو عن 

جمهول- الواسطة بينه وبني صفية -.
قال احلافظ العراقي يف ختريج (أحاديث اإلحياء) (١٨٤٣/٤): (وهو منقطع).

�وانظر: «مرويات غزوة اخلندق» ص [٨٩] للدكتور/ إبراهيم بن حممد املدخيل.  L � � L M F U V � ; I � D � L M F A E �
=àò '~=‚‹=!^=Á_å‘=Ìà 'ƒ=Ÿƒ=_!fÈn=_ !›Ÿå‹=_å‘=fiŸ|||å‹=_›Í`» :ويقول)=WÊÿÈ–
=fiŸå‹=_›Í`Ë=IÔ·sÿ^=á_›n=‚‹=!^=Ê›≈ù`=«Èr=Ÿƒ=_ !›Ÿå‹=fi≈ù`=fiŸå‹=_›Í`Ë=IÔ·sÿ^

.«flÈkÄ›ÿ^=“Îvàÿ^=‚‹=!^=Á_—ã=a›¿=Ÿƒ=_ !›Ÿå‹=—ã



١٢٣
قال يف اهلامش: «سنن أيب داود»، «مشكاة املصابيح» (١٦٩/١)، و«جامع الرتمذي» (٥٤٦/٤) 

ح [٢٤٤٩].

إسناده ضعيف. ö 
 ù � �  � �
–|||_€=^Ï‡_gÿ˚^=Ô‹˙≈ÿ= يف (ضعيف أيب داود)  - (األم) (١٣٥/٢) حديث 

ا ويدلس. واستغربه  رقم [٣٠٠]: (إسناده ضعيف؛ أبو خالد الداالين صدوق خيطئ كثريً
.(الرتمذي من طريق أخر

ـكاب](١): ثنا أبو بـدر: ثنا  إسـناده: حدثنـا عـيل بن احلسـني [بـن إبراهيم بـن إشْ
أبو خالد- الذي...

–Wl|||Ÿ=وهذا إسـناد ضعيف؛ وعلته أبو خالد هذا- واسـمه: يزيد بـن عبد الرمحن 
ا. االين-، وهو خمتلف فيه، والراجح ما قاله احلافظ؛ وهو الذي ذكرته آنفً الدّ

ا ال يتقو برواية عطية العويف عن أيب سعيد... به. ولكونه مدلسً
أخرجـه أمحـد (١٣/٣- ١٤)، والرتمذي [٢٤٥١] وقـال: «حديث غريب، وقد 

ا؛ وهو أصح». روي عن عطية عن أيب سعيد موقوفً
ـا ضعيف ومدلس، وأبو بدر:هو شـجاع بن الوليد السـكوين  –Wl|||Ÿ والعويف أيضً

الكويف).
ـا يف (الضعيفة) حديث رقم [٤٥٥٤]، و(ضعيف الرتغيب)  وضعفه األلباين أيضً

Tحديث رقم [١٢٧٩]. � � > M F � � P R ^ ; � �
–WÊÿÈ=(بنود املعاهدة:

(١) زيادة من نسخة الدعاس وغريها. 



١٢٤
١- إن هيـود بنـي عـوف أمة مـع املؤمنـني، لليهـود دينهم وللمسـلمني دينهـم مواليهم 

وأنفسهم، وكذلك لغري بني عوف من اليهود.
٢-وإن عىل اليهود نفقتهم، وعىل املسلمني نفقتهم.

٣- وإن بينهم النرص عىل من حارب أهل هذه الصحيفة.
٤- وإن بينهم النصح والنصيحة، والرب دون اإلثم.

٥- وإنه مل يأثم امرؤ بحليفه.
٦- وإن النرص للمظلوم.

٧- وإن اليهود ينفقون مع املؤمنني ما داموا حماربني.
٨-وإن يثرب حرام جوفها ألهل هذه الصحيفة.

٩- وإنه ما كان بني أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشـتجار خياف فسـاده فإن مرده إىل 
، وإىل حممد رسول اهللا 0. اهللا 

١٠- وإنه ال جتار قريش وال من نرصها.
م يثـرب... عىل كل أناس حصتهم من جابنهم الذي  هَ ١١- وإن بينهـم النرص عىل من دَ

قبلهم.
١٢- وإنه ال حيول هذا الكتاب دون ظامل أو آثم).

=–|||_€=^˚Ï‡_gÿ=يف خترجيه لـ (فقه السـرية) للغزايل  ص [١٨٥]:  ö 
 ù � �  � �
(رو هذه الوثيقة ابن إسحاق(١٦/٢-١٨) بدون إسناد).

Aوانظر: حتقيق القول فيها مفصالً يف كتاب «ما شاع ومل يثبت» للعوشن. � N U D N � � ; = J z | � B �
–WÊ|||ÿÈ (وملـا أمجع هذا اجليش عىل املسـري ذكرت قريش مـا كان بينها وبني بني بكر 
مـن العداوة واحلرب، فخافـوا أن ترضهبم هذه القبائل من اخللـف، فيكونوا بني نارين، 
ـم  شُ عْ اقة بن مالك بن جُ َ فـكاد ذلـك يثنيهم، ولكـن حينئذ تبد هلم إبليس يف صورة رسُ



١٢٥
املدجلي- سـيد بني كنانة - فقال هلم: أنا لكم جار من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بيشء 

�تكرهونه. ; � ? M F K F R > � � C � � � D I � > | N `
ـم املدجلي  شُ عْ وملـا رأ إبليـس -وكان قـد جاء يف صـورة رساقة بـن مالك بن جُ
كـام ذكرنـا، ومل يكن فارقهم منذ ذلك الوقـت- فلام رأ ما يفعـل املالئكة باملرشكني فر 
ونكـص عـىل عقبيه، وتشـبث به احلارث بن هشـام - وهو يظنه رساقـة- فوكز يف صدر 
احلارث فألقاه، ثم خرج هاربًا، وقال له املرشكون: إىل أين يا رساقة؟ أمل تكن قلت: إنك 
 [i  h  g  fe  d     c   b  a  `  _    ^] :جـار لنا، ال تفارقنا؟ فقال

[E: ٤٨]، ثم فر حتى ألقى نفسه يف البحر).

^W“ÎŸ≈kÿ إسناد مرسل.
قال األرناؤوط يف حتقيقهام لـ (زاد املعاد) (١٨٤/٣):

(أورده اهليثمي يف (املجمع): رواه الطرباين وفيه عبدالعزيز بن عمران وهو ضعيف 
ووصفـه احلافـظ يف (التقريب) بقوله: (مرتوك) احرتقت كتبه فحدث من حفظه فاشـتد 

غلطه).
وقـال عنـه السـقاف يف ختريج (الظـالل) حديـث [٤٧٥]: (قابل للتحسـني رواه 
الطربي يف (التفسـري) من طريق عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس، وقد تقدم الكالم عن 

ا يف (التاريخ) من مرسل عروة. هذا اإلسناد عند الرقم [٢٠٩]. ورواه أيضً
ورواه الطـرباين يف (الكبري) بسـياق خمتلـف من رواية رفاعة بن رافع، ويف إسـناده 

عبد العزيز بن عمران؛ ضعفه اهليثمي.
انظـر: «تفسـري الطـربي» (٧/١٤ـ شـاكر)، «املعجـم الكبـري» (٤١/٥)، «السـرية النبويـة» 

.(٣٧٥/٢)



١٢٦� ; B � � � � F z > | L � N � � ? I
 0

� � � A M F
 قولـه: (وهنـاك قام 0 بنفسـه بعمليـة االستكشـاف مع رفيقـه يف الغار
أيب بكر الصديق  وبينام مها يتجوالن حول معسكر مكة إذا مها بشيخ من العرب، 
فسأله رسول اهللا 0 عن قريش وعن حممد وأصحابه - سأل عن اجليشني زيادة 
يف التكتـم - ولكـن الشـيخ قـال: ال أخربكام حتى ختـرباين ممن أنتام؟ فقال له رسـول اهللا 

.«fi≈‡» :قال: أو ذاك بذاك؟ قال ،«◊_‡àg~`=_·jàg~`=^Öd» :0
ا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق  قال الشـيخ: فإنه بلغني أن حممدً
الـذي أخـربين فهم اليوم بمكان كـذا وكذا - للمكان الذي به جيـش املدينة. وبلغني أن 
ـا خرجـوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخـربين فهم اليوم بمكان كذا وكذا  قريشً

- للمكان الذي به جيش مكة.
 ،«Ú_‹=‚‹=‚w‡» :0 وملا فرغ من خربه قال: ممن أنتام؟ فقال له رسول اهللا

ثم انرصف عنه، وبقى الشيخ يتفوه: ما من ماء؟ أمن ماء العراق؟
ö القصة فيها انقطاع؛ ألن الراوي هلا هو حممد بن حييى بن حبان، وقد تويف  
 ù � �  � �

(١٢١) هـ.
قال الشـيخ مشـهور بن حسـن آل سـلامن5 يف حتقيقه للموافقات للشاطبي 
(٤٤٢/٤) ط.ابن عفان: (القصة املذكورة أخرجها ابن إسحاق، كام يف (سرية ابن هشام) 
(٢/ ١٩٤-١٩٥): حدثنـي حممـد بن حييى بن حبان به، وهي معضلة، وعنه ابن كثري يف 
(البدايـة والنهاية) (٢٦٣/٣)، وابن اجلوزي يف (األذكياء) (١٤٠-١٤١)، وذكرها ابن 

القيم يف (الطرق احلكمية) (ص [٤١]).



١٢٧ U � L M F H > � M F � C � ; � � | � L M F � ^ � � | C � � { � M F
=l—ÿ =̀Ñ–=Ô’‹=ÁÜ|||‰) :فأقبـل رسـول اهللا 0 عىل الناس فقال ...)=WÊ|||ÿÈ–

.(_‰Ñg‘=Ö˙Ã`=fi’Îÿd

ö مرسل. 
 ù � �  � �
–_€=^Ï‡_gÿ˚^=Ô‹˙≈ÿ يف خترجيه لـ (فقه السرية) للغزايل  ص [٢٢٢]:

(أخرجه ابن هشـام (٦٥/٢) عن ابن إسـحاق حدثني يزيد بـن رومان عن عروة 
ابـن الزبري هبذه القصة. وهذا إسـناد صحيح لكنه مرسـل. وقـد رواه أمحد رقم [٩٤٨] 
من حديث عيل بن أيب طالب دون قوله: (ثم قال هلام...) وسـنده صحيح، ورواه مسـلم 

ا من حديث أنس). z(١٧٠/٥) خمترصً I A � � � M F   ¡ F A L M F � ^ � � M ` � = � I U � � � ¢ F H > � M F
–WÊÿÈ (وحترك رسول اهللا 0 بجيشه ليسبق املرشكني إىل ماء بدر، وحيول 
بينهم وبني االستيالء عليه، فنزل عشاء أدنى ماء من مياه بدر، وهنا قام احلُبَاب بن املنذر 
كخبري عسـكري وقال: يا رسـول اهللا، أرأيت هذا املنزل، أمنـزالً أنزلكه اهللا، ليس لنا أن 
=iàwÿ^Ë=Ì`àÿ^=È|||‰=⁄f) :نتقدمـه وال نتأخـر عنه؟ أم هو الرأي واحلـرب واملكيدة؟ قال

.(ÓÑÎ’›ÿ^Ë
–|||_€W يـا رسـول اهللا، إن هذا ليس بمنزل، فاهنـض بالناس حتى نـأيت أدنى ماء من 
ا،  لُب، ثم نبني عليه حوضً ب - ما وراءه من القُ رِّ ر - أي نُخَ القوم - قريش - فننزله ونغوّ
=Ñ—ÿ» :0 فنمـأله ماء، ثم نقاتل القوم، فنرشب وال يرشبون، فقال رسـول اهللا

.«Ì`àÿ_f=màè`

ö سنده ضعيف 
 ù � �  � �
وقال احلافظ ابن حجر يف (اإلصابة يف متييز الصحابة) (١٠/٢) ط.داراجليل:



١٢٨
(... ورو ابن شـاهني بإسـناد ضعيف من طريق أيب الطفيل قال: أخربين احلباب 

ابن املنذر قال: فذكر القصة).
قال العالمة األلباين يف خترجيه لـ «فقه السرية» للغزايل  ص [٢٢٤]:

(رواه ابـن هشـام (٦٦/٢) عـن ابـن إسـحاق قال: فحدثـت عن رجـال من بني 
سـلمة أهنم ذكروا أن احلباب...)، وهذا سـند ضعيف؛ جلهالة الواسطة بني ابن إسحاق 
والرجال من بني سـلمة. وقد وصله احلاكـم (١٢٦/٣-١٢٧) من حديث احلباب ويف 
سنده من مل أعرفه. وقال الذهبي يف تلخيصه: (قلت: حديث منكر وسنده) كذا باألصل 
ولعلـه سـقط منه (واه) أو نحـوه، ورواه األموي من حديث ابن عبـاس كام يف (البداية) 

�(٢٦٧/٣) وفيه الكلبي وهو كذاب). � £ U N � ¤ A { �
=Èf =̀∆·ì=_‹=à¡·Í=‚|||‹» :0 وملـا انتهت املعركة قال رسـول اهللا)=WÊ|||ÿÈ–
Âr⁄\» فتفرق الناس يف طلبه، فوجده عبد اهللا بن مسعود  وبه آخر رمق، فوضع 
رجله عىل عنقه وأخذ حليته ليحتز رأسـه، وقـال: هل أخزاك اهللا يا عدو اهللا؟ قال: وبامذا 
ار  أخـزاين؟ أأعمـد من رجـل قتلتموه؟ أو هـل فوق رجـل قتلتموه؟ وقال: فلـو غري أكَّ
قتلني، ثم قال: أخربين ملن الدائرة اليوم؟ قال: هللا ورسوله، ثم قال البن مسعود - وكان 
عِي الغنم، وكان ابن مسعود  يْ وَ قد وضع رجله عىل عنقه-: لقد ارتقيت مرتقى صعبًا يا رُ

من رعاة الغنم يف مكة.
وبعـد أن دار بينهـام هـذا الكالم احتز ابن مسـعود رأسـه، وجاء به إىل رسـول اهللا 
ÌÜ|||ÿ  0، فقـال: يـا رسـول اهللا، هـذا رأس عـدو اهللا أيب جهـل، فقـال: «^!̂=
=àî‡Ë=IÁÑƒË=”Ñì=ÌÜÿ^=!=Ñ›wÿ^=Iàg‘`=!^» :ا، ثم قال ˘=È‰=˘d=Êÿd\» فرددها ثالثً
=„ÈƒàÃ=^Ü‰» :فانطلقنا فأريته إياه، فقـال ،«Ê|||Î‡á`=“Ÿ ‡^=IÁÑvË=i^äv˚^=flä|||‰Ë=IÁÑ|||gƒ

.«Ô‹˚^=ÁÜ‰



١٢٩
ö سنده منقطع. 
 ù � �  � �

–|||_€=^˚Ï|||‡_gÿ يف خترجيه لـ (فقـه السـرية) للغـزايل ص [٢٣٠]: «رواه بنحوه ابن 
هشـام (٧٢/٢) عـن ابن إسـحاق بـدون إسـناد، وبعضه يف (املسـند) (رقـم ٤٢٤٦)، 
والبيهقي(٦٢/٩)عـن ابـن مسـعود بسـند منقطع، وقصة قتـل ابن مسـعود أليب جهل 
صحيحة رواها البخاري(٢٣٥/٧)، ومسلم(١٨٣/٥-١٨٤)، وأمحد من حديث أنس 

.«(١١٥/٣، ١٢٩، ٢٣٦)
وقال شـعيب األرنـاؤوط يف حتقيقه للمسـند (٢٧٨/٧) حديث رقـم [٤٢٤٦]: 

(إسناده ضعيف؛ النقطاعه).
–WE}˙|||›ÿ^F=l|||Ÿ واالنقطاع الذي أشـارا إليه هو أن أبا عبيدة عامـر بن عبد اهللا بن 

. مسعود مل يسمع من أبيه 
ا،  وهذا أمر مشهور ومعلوم بني أهل العلم؛ وعليه فاحلديث منقطع وليس صحيحً
بالرغم من ذلك ورد عن بعض أهل العلم قبول رواية أيب عبيدة عن أبيه مع إقرارهم بأنه 

مل يسمع منه، قال احلافظ ابن رجب يف (فتح الباري) (٦٠/٥): 
ج اإلمـام أمحد من رواية أيب عبيدة بن عبد اهللا بن مسـعود، عن أبيه، قال: ملَّا  (وخـرَّ
E  D  C  B  A] [W: ١] كان يكثـر إذا قرأها  نزلـت عـىل رسـول اهللا [
=i^Èkÿ =̂l‡ =̀÷|||‡d=IÏÿ=àÕ» =̂fi|||ÂŸÿ =̂I◊Ñ›wfË=_·fá=fi|||ÂŸÿ =̂÷‡_wg|||ã» :وركـع أن يقـول

.
^fiÎvàÿ»- ثالثًا-. وأبو عبيدة، مل يسمع من أبيه، لكن رواياته عنه صحيحة)(١)

وقـال يف موطن آخـر من (الفتح) (١٤/٦): (وأبو عبيدة، مل يسـمع من أبيه، لكن 
رواياته عنه أخذها عن أهل بيته، فهي صحيحة عندهم).

(١) قال الشيخ عبداهللا بن مانع 5: «وقرر نحوه يف رشح «العلل» ونقل عن األئمة ما يدل عىل ذلك 
وقد قال الدارقطني يف «سننه» يف كتاب «الديات» «ملا رواه أبو عبيدة عن أبيه بالسند الصحيح الذي ال 
مطعن فيه وال تأويل، وأبو عبيدة أعلم بحديث أبيه وبمذهبه من خشف بن مالك ونظرائه». واألصل يف 

رواية أيب عبيدة عن أبيه القبول إذا استقام اإلسناد واملتن».



١٣٠
ا ما قال الرتمذي يف (سـننه): (وهذا حديث حسـن، وأبو عبيدة مل يسمع من  وكثريً

أبيه).
انظر: حديث رقم [١٧١٤] كتاب (اجلهاد)، باب: «ما جاء يف املشورة».

ö أن قصة مقتل ابن مسـعود أليب جهل صحيحة فقد وردت يف البخاري   Y ¥ ¦ � � �
(رقم ٣١٤١، ٣٩٦١، ٣٩٦٢، ٣٩٦٣، ٣٩٦٤) وصحيح مسلم (رقم ١٨٠٠).
دون هذه اللفظة (هذا فرعون هذه األمة)، وقد عرفت اخلالف الوارد فيها.

=Wà¡‡^=pwgÿ^=‚‹=ÑÍä›ÿË

 النافلة يف األحاديث الضعيفة والباطلة للشـيخ أيب إسـحاق احلويني (٢٦/١- 
٣١) حديث رقم [٦].

 رسـالة ماجسـتري نوقشـت بجامعـة أم القر للباحـث عبداهللا بن عبـد الرحيم 
zالبخاري عنواهنا: (مروايات أيب عبيدة عن عبداهللا بن مسعود مجع ودراسة وختريج). ¡ A � L M F § ¨ ^ U V K ; L I ¢ F � � F Q S � �

–WÊÿÈ=١- رو ابن إسـحاق عن ابن عباس أن النبي 0 قال ألصحابه: 
ا، ال حاجة هلم بقتالنا،  (إين قد عرفت أن رجاالً من بني هاشم وغريهم قد أخرجوا كرهً
يّ بن هشـام فال يقتله، ومن  ِ رتَ ا من بني هاشـم فال يقتله، ومن لقى أبا البَخْ فمن لقى أحدً
ا)، فقال أبو حذيفة بن  لقـى العبـاس بن عبد املطلب فال يقتلـه، فإنه إنام أخرج مسـتكرهً
عتبة: أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشـريتنا ونـرتك العباس، واهللا لئن لقيته ألحلمنه - 
=_f`=_Í» :أو ألجلمنه- بالسـيف، فبلغت رسـول اهللا 0، فقال لعمر بن اخلطاب
ŒÎ|||åÿ_f 0=!^=€È|||ãá=fiƒ=ÊrË=iàòÍ`=IïÕv»، فقال عمر: يا رسول اهللا، 

دعني فألرضب عنقه بالسيف، فواهللا لقد نافق.



١٣١
فكان أبو حذيفة يقول: ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت يومئذ، وال أزال منها 

ا. ا إال أن تكفرها عنى الشهادة. فقتل يوم الياممة شهيدً خائفً
ö إسناده ضعيف. 
 ù � �  � �

قال عبد السـالم بن حمسـن آل عيسـى يف كتابه (دراسـة نقدية يف املرويات الواردة 
)، (٧٦/١) األوىل١٤٢٣  يف شـخصية عمـر بـن اخلطـاب وسياسـته اإلداريـة
ثني العباس  هـ/٢٠٠٢م: (رواه ابن إسـحاق/ (سرية ابن هشام) (٢٢٤/١)، قال: حدّ

ابن عبد اهللا بن معبد عن بعض أهله عن ابن عباس. 
وهذا السـند رجاله ثقات، ولكن فيه إهبامٌ بالبعض الذين يروي عنهم العباس بن 
عبـد اهللا بـن معبد، ورواه مجيع من رواه من طريق العباس بن عبد اهللا بن معبد وهم: ابن 
سـعد/ (الطبقات) (١١/٤)، الطربي/ (تاريخ الرسـل وامللـوك) (٣٤/٢)، البيهقي/ 

(دالئل النبوة) (١٤٠/٣، ١٤١).
د بن إسـحاق عن  ـا مـن طريق حممّ ورواه احلاكـم يف (املسـتدرك) (٢٢٣/٣) أيضً
العبـاس بـن معبد غري أنـه قال فيه: عـن أبيه عن ابن عبـاس فيكون السـند متصالً لكن 
احلاكم خالف يف ذلك مجيع من رو اخلرب، ورجال سـنده هم رجال السند عند البيهقي 
وغـريه بـل رواه البيهقي من طريق احلاكم وهو شـيخه، فإن ثبت ما يف سـند احلاكم كان 

السند متصالً واألثر حسنًا، وإال فإن السند ضعيف إلهبام الراوي عن ابن عباس.
د بن إسحاق بالعباس بن معبد فقد  ا ما وقع يف سند احلاكم من تسمية شيخ حممّ وأمّ
ا مجيع من رو األثر، حيث إهنـم قالوا: (العباس بن عبد اهللا بن معبد).  خالـف فيه أيضً
والـذي اتضح لدي بعد الرجوع إىل كتب الرتاجم وكتب املؤتلف واملختلف يف األسـامء 
أنـه رجلٌ واحدٌ وقد نسـبه احلاكم جلده؛ ألن العبـاس بن عبد اهللا بن معبد يروي عن أبيه 



١٣٢
كام يف رواية احلاكم، ويروي عن بعض أهله كام نصّ عىل ذلك املزي يف (هتذيب الكامل). 

واهللا أعلم).
انظر:

- ختريج «أحاديث وآثار كتاب يف ظالل القرآن» للسقاف، حديث رقم [٤٣١].  

- «ماشاع ومل يثبت يف السرية» للعوشن ص [١١٢].  
–WÊÿÈ=٦-(وملا وضع القوم أيدهيم يأرسون، ورسول اهللا 0 يف العريش، 
ا سيفه، رأ رسول اهللا 0 يف وجه  وسعد بن معاذ قائم عىل بابه حيرسه متوشحً
سـعد بـن معاذ الكراهية ملـا يصنع الناس، فقال لـه: واهللا لكأنك يا سـعد تكره ما يصنع 
القـوم؟ قال: أجل واهللا يا رسـول اهللا، كانـت أول وقعة أوقعها اهللا بأهـل الرشك، فكان 

اإلثخان يف القتل بأهل الرشك أحب إىلّ من استبقاء الرجال.
ö إسناده ضعيف. 
 ù � �  � �

قـال السـقاف يف ختريـج أحاديـث وآثار كتـاب (يف ظـالل القـرآن)، حديث رقم 
ا، ومن طريقه الطربي. [٤٣٠]: (إسناده ضعيف. رواه ابن إسحاق معلقً

انظر: «تفسري الطربي» (٤٧١/١٤ـ شاكر)، «السرية النبوية» (٣٢٤/٢).
ن األسـدي، فأتى رسـول اهللا  ـة بن حمْصَ اشَ كَّ –JT=WÊ|||ÿÈ=(وانقطـع يومئـذ سـيف عُ
الً مـن حطـب، فقـال: (قاتل هبذا يا عكاشـة)، فلـام أخذه من  ـذْ 0 فأعطـاه جِ
ا يف يده طويل القامة، شديد املتن، أبيض احلديدة،  رسول اهللا 0 هزه، فعاد سيفً
ن، ثم مل يزل عنده  وْ فقاتل به حتى فتح اهللا تعاىل للمسلمني، وكان ذلك السيف يسمى العَ

يشهد به املشاهد، حتى قتل يف حروب الردة وهو عنده.
ö ليس له إسناد. 
 ù � �  � �

قال األرناؤوط يف حتقيقه لـ (زاد املعاد) (١٨٦/٣): (انظر: سرية ابن هشام بغري سند).



١٣٣
قال العوشن يف كتابه (ماشاع ومل يثبت يف السرية) ص [١١٦]: «قال اإلمام الذهبي 

 .
: (هكذا رواه ابن إسحاق بال سند، وقد رواه الواقدي قال:...)(١)

.
ا رواه البيهقي يف(الدالئل)(٢) والواقدي مرتوك. ومن طريقه أيضً

–WÊ|||ÿÈ ٨- وبعـد انتهاء املعركة مـر مصعب بن عمري العبدري بأخيـه أيب عزيز بن 

عمري الذي خاض املعركة ضد املسـلمني، مر به وأحد األنصار يشـد يده، فقال مصعب 
لألنصاري: شـد يديك به، فـإن أمه ذات متاع، لعلها تفديه منـك، فقال أبو عزيز ألخيه 

مصعب: أهذه وصاتك يب؟ فقال مصعب: إنه - أي األنصاري - أخي دونك.
© اخلرب مرسل عن شيخ ابن إسحاق (نبيه بن وهب). ª « ¬  ® ¯ °

لِيب، وأخذ عتبة بن ربيعة فسـحب  –WÊÿÈ ٩- وملا أمر بإلقاء جيف املرشكني يف القَ

إىل القليـب، نظـر رسـول اهللا 0 يف وجـه ابنـه أيب حذيفـة، فإذا هـو كئيب قد 
 تغـري، فقـال: «ÚÏ|||è=÷Îf`=„a|||è=‚‹=÷Ÿ~É=Ñ–=÷Ÿ≈ÿ=IÔÕÍÜv=_f`=_Í\» فقـال: ال واهللا،
ا وحلامً  يـا رسـول اهللا، ما شـككت يف أيب وال مرصعـه، ولكنني كنت أعرف مـن أيب رأيً
وفضال، فكنت أرجو أن هيديه ذلك إىل اإلسـالم، فلام رأيت ما أصابه، وذكرت ما مات 
عليـه مـن الكفر بعد الذي كنت أرجو له أحزنني ذلك. فدعا له رسـول اهللا 0 

ا). بخري، وقال له خريً
حديث ضعيف. © ª « ¬  ® ¯ °

–_Ï‡_gÿ˚^=Ê|||ÿ يف خترجيه لـ (فقه السـرية) للغـزايل ص [٢٣١]: (حديث ضعيف. 
ا). رواه ابن هشام (٧٥/٢) عن ابن إسحاق بالغً

(١) «املغازي» ص [١٠١].
(٢) «دالئل النبوة» (٩٩/٣).



١٣٤� > ? I A ± M F � | � J
–WÊ|||ÿÈ=(وملـا انقضـت احلرب أقبل رسـول اهللا 0حتى وقـف عىل القتىل 
=Ï‡È›kÿÜ~Ë=Ié_|||·ÿ^=Ï·–ÑìË=Ï|||‡È›kfÜ‘=Xfi’Îg·ÿ=fi|||k·‘=ÓàÎ|||ê≈ÿ^=çÙf» :فقـال

.«é_·ÿ^=Ï‡^ËbË=Ï‡È›krà~`Ë=Ié_·ÿ^=Ï‡àî‡Ë

© ضعيف. ª « ¬  ® ¯ °
–_€=^Ï‡_gÿ˚^=Ô‹˙≈ÿ يف خترجيه لـ (فقه السرية) للغزايل ص [٢٣٢]:

(حديث ضعيف. رواه ابن هشـام(٧٤/٢) عن ابن إسـحاق قـال: حدثني بعض 
أهل العلم. وهذا إسـناد متصل وقد رواه أمحد(١٧٠/٦) من طريق إبراهيم عن عائشـة 
ا من قوم نبي، ما كان أسوأ الطرد، وأشد التكذيب) رجاله  ا بلفظ: (جزاكم اهللا رش¥ مرفوعً

.
zثقات لكنه منقطع بني إبراهيم -وهو النخعي- وبني عائشة)(١) D I R L M F � � @ ² A � � I ³ � = D M F H > � M F

يْط - وقد أسـلفنا  عَ بَة بـن أيب مُ قْ بْيَـةِ أمر بقتـل عُ ق الظُّ ـرْ –WÊ|||ÿÈ (وملـا وصـل إىل عِ
ور  زُ ـال جَ بعـض مـا كان عليـه من إيذاء رسـول اهللا 0، فهو الذي كان ألقى سَ
عـىل ظهر رسـول اهللا 0 وهو يف الصـالة، وهو الذي خنقه بردائـه وكاد يقتله، 
بْيَةِ يا حممد؟ قال:(النار).فقتله  لوال اعرتاض أيب بكر  فلام أمر بقتله قال: من للصِّ

عاصم بن ثابت األنصار، ويقال: عيل بن أيب طالب).
© ضعيف.  ª « ¬  ® ¯ °

قال العالمة األلباين يف (إرواء الغليل) حديث رقم [١٢١٤]:
(١) قال الشيخ عبداهللا بن مانع 5: (إبراهيم النخعي رأ عائشة ومل يسمع منها...قال أبو حاتم: مل 

ا من الصحابة إال عائشة ومل يسمع منها). يلق أحدً



١٣٥
(ضعيـف. رواه البيهقـي (٩/ ٦٤) عـن الشـافعي: أنبـأ عـدد من أهـل العلم من 
قريـش وغريهـم مـن أهـل العلـم باملغـازي أن رسـول اهللا0 أرس النـرض بن 
ا وأرس عقبة بـن أيب معيط فقتله  احلـارث العبـدي يوم بـدر وقتله بالباديـة أو األثيل صربً
ا. قلـت: وهـذا معضل كـام تر. وقال ابن إسـحاق يف سـياق قصة بـدر: ثم أقبل صـربً
رسـول اهللا  0 قافال إىل املدينة ومعـه األرس من املرشكني وفيهم عقبة بن أيب 
 معيط والنرض بن احلارث... حتى إذا كان رسول اهللا 0 بالصفراء قتله عيل بن
أيب طالـب كام أخربين بعض أهل العلم من أهل مكة. ثم خرج حتى إذا كان عرق الظبية 
 قتـل عقبة بـن أيب معيط. فقال عقبةحني أمر رسـول اهللا 0 بقتله: فمن للصبية

يـا حممد! قـال: «^á_·ÿ»، فقتله عاصم بن ثابت بن أيب األقلـح األنصاري أخو بني عمرو 
ابن عوف كام حدثني أبو عبيدة بن حممد بن عامر بن يارس. ذكره ابن هشـام يف (السـرية)  
(٢ / ٢٩٧ - ٢٩٨) ثـم قـال: «ويقـال: قتلـه عيل بـن أيب طالب فيام ذكر يل ابن شـهاب 
الزهـري وغريه من أهـل العلم». ويف (البداية) للحافظ ابن كثـري (٣ / ٣٠٥ - ٣٠٦): 
«وقال محاد بن سـلمة عن عطاء بن السـائب عن الشـعبي قال: «ملا أمر النبي0 
=\Ïf=^Ü‰=∆·ì=_‹=„ËáÑ|||j`=fi≈‡» :بقتـل عقبـة قال: أتقتلني يا حممد مـن بني قريش؟ قال
=l··¿=kv=_Â≈Ãá=_›Ã=_‰ä›»Ë=Ï—·ƒ=Ÿƒ=ÊŸrá=∆óÈÃ=fl_—›ÿ^=ŒŸ~=Ñr_ã=_‡`Ë=Ú_r

=mÚ_sÃ=Ñr_ã=_‡`Ë=Ïã`á=Ÿƒ=Á_—ÿaÃ=Ó_|||è=˙|||åf=Òà~`=Óà‹=Ú_rË=„^áÑ·k|||ã=Ï·Îƒ=„`

 .«Ïã`á=‚ƒ=ÊkŸå…Ã=Ô›ù_Ã

ا تقوم به احلجة عىل  –WlŸ=وهذا مرسـل. ومجلة القول إين مل أجد هلذه القصة إسـنادً
شهرهتا يف كتب السرية وما كل ما يذكر فيها ويساق مساق املسلامت يكون عىل هنج أهل 

احلديث من األمور الثابتات. 
نعـم قـد وجدت لقصة عقبة خاصة أصالً فيام رواه عمرو بن مرة عن ابراهيم قال: 
ا. فقال له عامرة بن عقبة: أتستعمل رجالً من  أراد الضحاك بن قيس أن يستعمل مرسوقً



١٣٦
بقايا قتلة عثامن؟! فقال له مرسوق: حدثنا عبد اهللا بن مسـعود - وكان يف أنفسـنا موثوق 
احلديـث - أن النبي  0 ملا أراد قتـل أبيك قال: من للصبية؟ قال: «^á_·ÿ». فقد 
رضيت لك ما ريض لك رسـول اهللا 0. أخرجه أبـو داود [٢٦٨٦] والبيهقي 
 (٩/ ٦٥) مـن طريـق عبد اهللا بن جعغـر الرقي قال: أخربين عبد اهللا بن عمرو بن زيد بن
أيب أنيسـة عـن عمـرو ابـن مـرة. قلـت: وهـذا إسـناد جيـد رجاله ثقـات كلهـم رجال 

Rالشيخني). � � Q S R N � > N ³ A � � � M F ´ ; B D M F
ا للقضاء عىل هذه األخطار، تظهر فيه عبقرية  ا هامً –WÊÿÈ (وقد لعب املسلمون دورً
قيـادة النبـي 0، ومـا كان عليه من غايـة التيقظ حول هذه األخطـار، وما كان 

عليه من حسن التخطيط للقضاء عليها).
© من ناحيتني: ª « ¬  ® ¯ °

ا..). ^˚JÿË قوله: (وقد لعب املسلمون دورً
ا) لكان أوىل، فهي  لو اسـتخدم املؤلف كلمة أخر بدالً من (لعب املسـلمون دورً

غري الئقة ملكانة النبي 0 واملسلمني وما فعلوه كام ذكر. 
وهـذه الكلمـة كثـر اسـتعامهلا اآلن وبخاصة من قبل أهل الفسـاد مـن املمثلني يف 
أعامهلـم السـاقطة كاملرسحيات وغريها، وبالرجوع إىل معاجـم اللغة جتد أن اللعب ضد 

اجلد، قال ابن منظور يف (لسان العرب) (٧٣٩/١) ط. دار صادر: 
ْدي عليه  لَ عمالً ال جيُ مِ ، ...ويقال: لكل مـن عَ دِّ بُ ضدُّ اجلِ (لعـب: اللَّعِـبُ واللَّعْ

.(... ا إِنام أَنتَ العِبٌ عً فْ نَ
وهذا ال يتناسب مع ما قام به املسلمون من اجلهاد يف سبيل اهللا؛ JÿË˚_Ã أن يقول: 

ا...). ا كبريً (ولقد جاهد املسلمون جهادً



١٣٧
^JÔÎ‡_oÿ وصف الرسول 0 بالعبقرية. قد تكرر من قبل املؤلف أكثر من 
مرة: هنا يف هذا املثال، وقوله ص [٣٧٨] حتت عنوان (نظرة عىل الغزوات): (وأشدهم 
وأعمقهم فراسـة وتيقظًا، إنه صاحب عبقرية فذة يف هذا الوصف... وقد جتلت عبقريته 

0 يف هاتني الغزوتني(أحد وحنني) عند هزيمة املسلمني...).
العبقـري والعبقرية نسـبة إىل «عبقر»، وقـال الزبيدي «تـاج العروس»  © ª µ µ µ « ¬  ® ¯ °

تِه). وَّ تِه وقُ نْعَ ةِ صَ دَ وْ قِه أَو جَ ذْ بُوا من حِ جَّ ءٍ تَعَ بُوا إليه كلَّ يشْ (٥١٤/١٢): (... نَسَ
وقد ورد الوصف بالعبقرية يف السنة النبوية؛ رو البخاري يف (صحيحه) (٣٦٧٦، 
ـرَ  أَنَّ النبي 0  مَ وغريه)، ومسـلم [٢٣٩٣] مـن حديث عبد اهللاِ بن عُ
=Ë`=_!fÈ'‡%Ö=%«%ä|||%· %Ã=*à $’%f=Èf`= %Ú_ %s%Ã= *h|||Î#Ÿ %–=Ÿƒ=*Ó%à $’%f=#È||| $ÿ %Ñ#f='«#ä$‡%̀=Ï)‡%̀=#fl_|||%· %›$ÿ^=ÏÃ= 'l|||Í#á'̀» :قـال
=fiŸÃ=I_!f $à %»= $l%ÿ_ %w %k||| $ã_%Ã= #i_ & %Ä$ÿ^=‚f='à %› 'ƒ=Ú_r= &fi'n=IÊÿ='à #Õ $…%Í==

'!^%Ë=_ !ÕÎ #≈ %ó=_ !ƒ$ä%‡= #‚$Î%fÈ'‡%Ö

.« *‚ % %≈#f=^È'f%à %ó%Ë= 'é_·ÿ^= %Ì#Ë%á=kv='Ê&Í#à%Ã=Ì#à $Õ%Í=_+Í#à %—$g %ƒ=%á%̀

واحلديث مروي عن غري ابن عمر يف «الصحيحني» وغريمها.
قال ابن األثري يف (النهاية يف غريب األثر) (ج٣/ص١٧٣): 

(عبقـري القوم سـيدهم وكبريهم وقوهيـم، واألصل يف العبقـري - فيام قيل - أن 
ا غريبًا ممـا يصعب عمله  عبقـر قريـة يسـكنها اجلن، فيـام يزعمون، فكلـام رأوا شـيئًا فائقً

 .( ويدق، أو شيئًا عظيامً يف نفسه نسبوه إليها فقالوا: عبقريٌّ
، بمعنى كبري القوم وسيدهم وقوهيم يف حق  وعىل ذلك فاسـتعامل وصف العبقريِّ
 النبي 0، ال يشء فيه، ومل يرد يف الرشع ما يمنع من وصف النبي 0 به.

لكـن هناك أمر مهم ولطيف أشـار إليه شـيخنا األسـتاذ الدكتور: نارص بـن عبد الكريم 
العقـل5 يف كتابـه (االجتاهات العقالنية احلديثة) يف فصل مزاعم املدرسـة العقلية 
– ٢٢٥) - وإن كان املؤلـف هنـا ال يقصـد  0» (ص ٢٢٤  يف نبينـا حممـد 



١٣٨
ذلك، وإنام نبهت عليه النتشـار اسـتعامل هـذا اللفظ من قبلهم-: (وأكثـر ما اهتمت به 
املدرسـة العقلية من شـخص النبي 0، جانب العبقرية، فهـي تريد أن تضيف 
كل مـا قالـه، أو فعلـه 0 إىل عبقريته الفردية الفذة، بدعـو أن جانب الوحي 
والنبـوة والرسـالة أمـور غيبيـة روحيـة، ال تثبت أمـام البحـث العلمـي، واملوضوعية، 
 وال قيمـة هلـا يف نظـر العلـم احلديـث الـذي قـذف هبـا يف عـامل األسـاطري واخلرافات.
أمـا العبقريـة - عـىل حد زعمهم - فهـي صفة إنسـانية يقرها العلم وحيرتمها ويقدسـها 
ويمكـن للمسـلمني أن يثبتوها علميًا حسـب مقـررات العلم احلديث (كـذا يزعمون).
 وكل ذلـك اهنزاميـة وضعـف إيـامن باهللا ورسـاالته، وجهل بكتاب اهللا وسـنة رسـوله.
وأكرب دليل عىل ذلك أن غالب مؤلفات املدرسـة العقلية احلديثة حتمل يف عناوينها اسـم 
الرسول (حممد) جمردة دون اعتبار للنبوة والرسالة وحييدون عن وصفه بالنبوة والرسالة 
التي هي أهم خصائصه 0 (بأيب هو وأمي). وذلك مثل: «عبقرية حممد» للعقاد، 
و«إنسـانيات حممد» خلالد حممد خالد، و«حياة حممـد» هليكل، و«حممد والقو املضادة» 
ملحمد أمحد خلف اهللا، و«حممد» ملصطفى حممود، و«حممد» لتوفيق احلكيم، وهم يفعلون 
ذلك باسم العلمية ومسايرة الرقي العقيل الذي وصلت إليه اإلنسانية، ذلك الرقي الذي 
يكـرب العبقريـة ويعظمها، أمـا النبوة فلم تعد هتمـه بل وصل ببعضهـم االهنزام الفكري 
 والعقـدي إىل أن جعـل العبقريـة مسـاوية للنبوة وهلا نفـس اخلصائص التـي يف النبوة). 
وعىل ذلك فالبد من النظر إىل الوصف بالعبقرية يف سـياقه، ومراعاة ممن صدر، وما هو 

هدفه من ذلك؟.
0 U = D M F � ; > � ¶ � P A � F · �

ر بعد وقعة بدر  جْ –WÊÿÈ (جلس عمري بن وهب اجلمحي مع صفوان بن أمية يف احلِ
بيسري - وكان عمري من شياطني قريش ممن كان يؤذي النبي 0 وأصحابه وهم 



١٣٩
لِيب ومصاهبم،  بمكـة - وكان ابنـه وهب بن عمري يف أسـار بـدر، فذكر أصحـاب القَ

فقال صفوان: واهللا إن يف العيش بعدهم خري.
يْـن عيلَّ ليس له عندي قضاء، وعيال  –|||_€=WàÎ›ƒ=Ê|||ÿ صدقت واهللاّ، أما واهللاّ لوال دَ
، ابني أسـري  ةً لَّ مْ عِ يْعةَ بعدي لركبتُ إىل حممد حتى أقتله، فإن يل قِبَلَهُ أخشـى عليهم الضَّ

يف أيدهيم.
فاغتنمها صفوان وقال: عيلَّ دينك، أنا أقضيه عنك، وعيالك مع عيايل، أواسـيهم 

ما بقوا، ال يسعني يشء ويعجز عنهم.
WàÎ›ƒ=Êÿ=€_—Ã فاكتم عني شأين وشأنك. قال: أفعل.

، ثم انطلق حتى قدم به املدينة، فبينام هو عىل  ـمَّ ذَ له وسُ ـحِ ثم أمر عمري بسـيفه فشُ
باب املسـجد ينيخ راحلته رآه عمر بن اخلطاب - وهو يف نفر من املسـلمني يتحدثون ما 
أكرمهم اهللا به يوم بدر - فقال عمر: هذا الكلب عدو اهللا عمري ما جاء إال لرش. ثم دخل 
ا سيفه، قال:  عىل النبي 0، فقال: يا نبي اهللا، هذا عدو اهللا عمري قد جاء متوشحً
لة سـيفه، وقال لرجـال من األنصار: ادخلوا  امَ بَّبَهُ بحَ «ÏŸƒ=Ê|||Ÿ~ÉaÃ»، فأقبل إىل عمري فلَ
عىل رسـول اهللا 0، فاجلسـوا عنده واحـذروا عليه من هـذا اخلبيث، فإنه غري 
مأمون، ثم دخل به، فلام رآه رسـول اهللا 0 وعمر آخذ بحاملة سـيفه يف عنقه - 
ا، فقال النبي 0:  وا صباحً àÎ›ƒ=_Í=„É»، فدنا وقال: أنْعِمُ =̂Ià›ƒ=_Í=ÊŸãá`» :قال

.«Ô·sÿ^=⁄‰`=ÔÎwj=fl˙åÿ_f=IàÎ›ƒ=_Í=÷kÎwj=‚‹=àÎ~=ÔÎwkf=!^=_·‹à‘`=Ñ–»
ثم قال: «›_=àÎ›ƒ=_Í=÷f=Ú_r\» قال: جئت هلذا األسري الذي يف أيديكم، فأحسنوا فيه.

قال: «ƒ=ÏÃ=ŒÎ|||åÿ^=€_f=_›Ã·—÷\» قال: قبحها اهللا من سـيوف، وهل أغنت عنا 
شيئًا؟



١٤٠
قال: «^Êÿ=lÙr=ÌÜÿ^=_‹=IÏ·–Ñì\» قال: ما جئت إال لذلك.

=hÎŸ—ÿ =̂i_wì =̀_›jà‘ÜÃ=Ià $s #wÿ =̂ÏÃ=ÔÎ‹ =̀‚f=„^ÈÕìË=l‡ =̀ %mÑ|||≈–=⁄f» :قـال
=⁄›wkÃ=I^ !Ñ›w‹=⁄k– =̀kv=lràÄÿ=ÌÑ·ƒ=€_ÎƒË=ÏŸƒ=‚ÍÉ=˘Èÿ=WlŸ–=fin=IëÍà–=‚‹

.«÷ÿÖ=‚ÎfË=÷·Îf=⁄Û_v=!^Ë=IÏ·Ÿk—j=„`=Ÿƒ=÷ÿ_ÎƒË=÷·ÍÑf=„^ÈÕì

قال عمري: أشهد أنك رسول اهللا، قد كنا يا رسول اهللا نكذبك بام كنت تأتينا به من 
خـرب السـامء، وما ينزل عليك من الوحي، وهذا أمـر مل حيرضه إال أنا وصفوان، فواهللا إين 
ألعلم ما أتاك به إال اهللا، فاحلمد هللا الذي هداين لإلسالم، وساقني هذا املساق، ثم تشهد 
=I„bà—ÿ =̂ÁÈÛà–`Ë=IÊ·ÍÉ=ÏÃ=fi‘_~ =̀^ÈÂ—Ã» :0 شـهادة احلق. فقال رسـول اهللا

.«ÁàÎã`=Êÿ=^È—Ÿù`Ë

وأمـا صفوان فـكان يقول: أبرشوا بوقعـة تأتيكم اآلن يف أيام تنسـيكم وقعة بدر. 
وكان يسأل الركبان عن عمري، حتى أخربه راكب عن إسالمه فحلف صفوان أال يكلمه 
ا. ورجع عمري إىل مكة وأقام هبا يدعو إىل اإلسـالم، فأسـلم عىل  ا، وال ينفعه بنفع أبدً أبدً

يديه ناس كثري).
© مرسل جيد عن عروة. ª « ¬  ® ¯ °

رواه الطرباين يف (الكبري) حديث رقم [١٣٥٨٧] عن عروة بن الزبري. 
قـال اهليثمـي يف (جممع الزوائد) حديـث رقم [١٤٠٦٣]: (رواه الطرباين مرسـالً 

وإسناده جيد). 
Tانظر: «السرية النبوية الصحيحة» للعمري (٣٧٣/٢). � � > M F P R > � � � � ¸ _ � L @

ا] قد عسـا،  ا [هيوديً –WÊ|||ÿÈ (قال ابن إسـحاق: مر شـاس بـن قيس - وكان شـيخً
عظيم الكفر، شـديد الضغن عىل املسـلمني، شـديد احلسـد هلم - عىل نفر من أصحاب 



١٤١
رسـول اهللا 0 من األوس واخلزرج يف جملس قد مجعهم، يتحدثون فيه، فغاظه 
مـا رأ مـن ألفتهـم ومجاعتهم وصالح ذات بينهم عىل اإلسـالم، بعد الـذي كان بينهم 
يْلَةَ هبـذه البالد، ال واهللا ما لنا معهم  مـن العـداوة يف اجلاهلية، فقال: قد اجتمع مأل بني قَ
إذا اجتمـع ملؤهـم هبـا من قرار، فأمر فتى شـابًا من هيـود كان معه، فقـال: اعمد إليهم، 
اث وما كان من قبله، وأنشـدهم بعـض ما كانوا تقاولوا  فاجلـس معهم، ثم اذكر يوم بُعَ
فيه من األشعار، ففعل، فتكلم القوم عند ذلك، وتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجالن 
ة  عَ ذَ مـن احليني عىل الركـب فتقاوال، ثم قال أحدمها لصاحبه: إن شـئتم رددناها اآلن جَ
ا،  - يعنـي االسـتعداد إلحياء احلرب األهلية التي كانت بينهـم - وغضب الفريقان مجيعً
ة - السـالح السـالح، فخرجوا  وقالـوا: قـد فعلنا، موعدكـم الظاهرة - والظاهرة: احلَرَّ
إليهـا [وكادت تنشـب احلرب].فبلغ ذلك رسـول اهللا 0، فخـرج إليهم فيمن 
=ÌÈƒÑf`=I!^=!^=I‚Î›Ÿå›ÿ^=àê≈‹=_Í» :معه من أصحابه املهاجرين حتى جاءهم فقال
=Êf=∆ –Ë=IÊf=fi’‹à‘`Ë=Ifl˙|||ã,ÿ=! =̂fi‘^Ñ‰=„ =̀Ñ≈f=fi‘àÂ¿ =̀‚Îf=_|||‡`Ë=Ô|||ÎŸ‰_sÿ^

.«\fi’fÈŸ–=‚Îf=Œÿ`Ë=àÕ’ÿ^=‚‹=Êf=fi‘Ü—·kã^Ë=IÔÎŸ‰_sÿ^=à‹`=fi’·ƒ

فعـرف القـوم أهنا نزغة من الشـيطان، وكيد مـن عدوهم، فبكـوا، وعانق الرجال 
ا، ثم انرصفوا مع رسـول اهللا 0 سـامعني  مـن األوس واخلـزرج بعضهم بعضً

مطيعني، قد أطفأ اهللا عنهم كيد عدو اهللا شاس بن قيس).
© ضعيف. ª « ¬  ® ¯ °

رواه: الطـربي مـن طريق ابن إسـحاق عن شـيخ مبهـم مل يسـمه، والواحدي من 
مرسل عكرمة.

ورو القصـة الطرباين عـن ابن عباس  من طريق إبراهيـم بن أيب الليث؛ 
قال عنه اهليثمي: (مرتوك).



١٤٢
ولكـن صحَّ قولـه 0: (ما بـال دعو اجلاهليـة؟ دعوها؛ فإهنـا منتنة)، 
ملـا رضب رجل من املهاجرين رجـالً من األنصار، فقال األنصـاري: يا لألنصار! وقال 

املهاجري: يا للمهاجرين! وذلك من حديث جابر املتفق عليه.
انظـر: «تفسـري الطـربي» (٥٥/٧ - شـاكر)، «جممع الزوائـد» (٣٢٦/٦)، «أسـباب النزول» 
للواحـدي، ص [١٤٩]، «الفتـح السـاموي» (٣٩٠/١)، «اللؤلـؤ واملرجـان» (١٩٤/٣) «ختريـج 

الكشاف» (٢٤٣/٢٩).

Rانظر: ختريج أحاديث وآثار كتاب «يف ظالل القرآن» للسقاف، حديث رقم [١٤٤]. � � M F K � ¹ ? D I ¤ ; º? » D > ºJ � D N
ملـا أصـاب قـال:  عبـاس    ابـن  داود وغـريه، عـن  أبـو  (روي   WÊ|||ÿÈ–=
ـا يوم بدر، وقـدم املدينة مجع اليهود يف سـوق بني قينقاع.  رسـول اهللا 0 قريشً
_». قالوا: يا حممد،  !êÍà–=i_ì`=_‹=⁄o‹=fi’gÎîÍ=„`=⁄g–=^È›Ÿã`=IÉÈÂÍ=àê≈‹=_Í» :فقال
ا ال يعرفون القتال، إنك لو  ا من قريش كانوا أغـامرً ال يغرنـك من نفسـك أنك قتلت نفرً

           F  E  D] :قاتلتنـا لعرفـت أنا نحن الناس، وأنك مل تلق مثلنا، فأنـزل اهللا تعاىل
  VU  T  S  R  Q   P  O  N  M  L  KJ      I  H   G
  d    c   ba   `   _   ^    ]   \    [   Z   Y   X   W

.[١٢ - ١٣ :4] [n   m  l  k  j     i  hg  f  e
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)، باب «كيـف كان إخراج اليهود  ءِ رواه أبـوداود، كتاب (اخلـراج واإلمارة والفيْ

 . من املدينة؟» حديث رقم [٣٠٠١] عن ابن عباس 
–_€=^Ï‡_gÿ˚^=Ô‹˙≈ÿ يف كتابه (ضعيف أيب داود) - (األم)، مؤسسة غراس للنرش 

والتوزيع، الكويت، الطبعة األوىل، ١٤٢٣ هـ: 



١٤٣
 (قلت: إسناده ضعيف؛ حممد بن أيب حممد جمهول ال يعرف).

إسـناده: حدثنا مرصف بـن عمرو اإليامي: ثنا يونس- يعنـي: ابن بكري- قال: ثنا 
حممد بن إسحاق: حدثني حممد بن أيب حممد موىل زيد بن ثابت...

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ حممد بن أيب حممد جمهول؛ كام قال احلافظ.
ويف (امليـزان): «ال يعـرف». ومع ذلـك ذكره ابن حبان يف (الثقـات) (٣٩٢/٧)! 

وأشار الذهبي يف (الكاشف) إىل تليني توثيقه.
وأعله املنذري بمحمد بن إسحاق! فام أصاب؛ ألنه قد رصح بالتحديث.

وشيخه جمهول- كام عرفت-، فالعجب من احلافظ كيف حسن إسناده يف (الفتح) 
!(٣٣٢/٧)

واحلديـث أخرجـه ابـن جريـر يف (تفسـريه) (١٢٨/٣)، والبيهقـي ىف (السـنن) 
(١٨٣/٩) من طريقني آخرين عن يونس بن بكري... به..).ا هـ

لَبٍ هلا، فباعته  –WÊÿÈ=(رو ابن هشام عن أيب عون: أن امرأة من العرب قدمت بجَ
يف سـوق بني قينقاع، وجلسـت إىل صائغ، فجعلوا يريدوهنا عىل كشـف وجهها، فأبت، 
ـد الصائـغ إىل طـرف ثوهبـا فعقده إىل ظهرهـا - وهي غافلة - فلام قامت انكشـفت  مَ فَعَ
سـوأهتا فضحكـوا هبا فصاحـت، فوثب رجل من املسـلمني عىل الصائـغ فقتله - وكان 
ا - فشـدت اليهود عىل املسلم فقتلوه، فاسترصخ أهل املسلم املسلمني عىل اليهود،  هيوديً

فوقع الرش بينهم وبني بني قينقاع).
© إسناده ضعيف. ª « ¬  ® ¯ °

˚Ï‡_gÿ يف كتابـه (دفاع عن احلديث النبوي والسـرية) ص (٢٦-  =̂Ô|||‹˙≈ÿ =̂€_|||–=
٢٧): (إسـناده مرسـل معلق فإن ابن هشـام قال (٣/ ٥١): (وذكر عبد اهللا بن جعفر بن 

املسور بن خمرمة عن أيب عون قال...) فذكره. 



١٤٤
وأبوعـون اسـمه: حممد بـن عبد اهللا الثقفـي الكويف األعور، مات سـنة (١١٦هـ) 
فهو تابعي صغري فلم يدرك احلادثة، وعبد اهللا بن جعفر املخرمي من شيوخ اإلمام أمحد، 
مات سنة (١٧٠هـ) فبينه وبني ابن هشام مفاوز، فهو إسناد ضعيف ظاهر الضعف...). 

وضعفه يف ختريج (فقه السرية) ص [٢٤١]. 
� انظر: «السرية النبوية الصحيحة» للعمري (٣٠١/١). ; � ? M F z � ; � � M ` ¼ £ Q A } Q U � � � ¢ F H > � M F � > � � ½

–WÊÿÈ=(وقسم النبي 0 جيشه إىل ثالث كتائب:
١- كتيبة املهاجرين، وأعطى لواءها مصعب بن عمري العبدري.
٢- كتيبة األوس من األنصار، وأعطى لواءها أسيد بن حضري.

٣- كتيبة اخلزرج من األنصار، وأعطى لواءها احلُبَاب بن املنذر).
^W“ÎŸ≈kÿ=مل تصح رواية يف موضوع األلوية. 

انظـر: «مغازي الواقدي» (٣٣/١)، «االسـتيعاب» البن عبدالرب (٤٥٠/٣)، «السـرية النبوية 
Hالصحيحة» للعمري (٣٨١/٢). > � M F U V z M ; � = M F ¾ Q S ¿ ± D I

 0
� � � A M F

ا ونادي  ا باترً –WÊÿÈ (وأخذ ينفث روح احلامسة والبسالة يف أصحابه حتى جرد سيفً
Ê—wf=ŒÎ|||åÿ\»، فقـام إليه رجال ليأخـذوه -منهم عىل بن =̂^Ü‰=Ü~aÍ=‚|||‹» :أصحابـه 
ك بن  ـامَ انة سِ جَ أيب طالـب، والزبـري بن العـوام، وعمر بن اخلطـاب - حتى قام إليه أبو دُ
 .«Ï·w·Í=kv=ËÑ≈ÿ^=ÁÈrË=Êf=iàòj=„`» :ـة، فقال: وما حقه يا رسـول اهللا؟ قال شَ رَ خَ

قال: أنا آخذه بحقه يا رسول اهللا، فأعطاه إياه.
ا خيتـال عند احلـرب، وكانت له عصابـة محراء إذا  وكان أبـو دجانـة رجالً شـجاعً
اعتصـب هبـا علم الناس أنه سـيقاتل حتى املوت. فلام أخذ السـيف عصب رأسـه بتلك 



١٤٥
=ÔÎê›ÿ=_Â‡d» :0 العصابة، وجعل يتبخرت بني الصفني، وحينئذ قال رسول اهللا

.«‚ùÈ›ÿ^=^Ü‰=⁄o‹=ÏÃ=˘d=!^=_Âò…gÍ

© إسناده فيه جهالة وانقطاع. ª « ¬  ® ¯ °
(رواه حممد بن إسحاق) انظر: (خمترص السرية) البن هشام: ١٦/٣)، ومن طريقه: 
الطربي يف (التاريخ) (٥١١/٢)، والبيهقي يف (دالئل النبوة) (٢٣٣/٣) بسندٍ فيه جهالة 

وانقطاع. 
ولـه شـاهد رواه البخـاري يف (التاريخ الكبـري) (٥٤/٣). والطـرباين يف (املعجم 
الكبري) (٧/رقم ٦٥٠٨) عن خالد بن سـليامن بن عبد اهللا بن خالد بن سـامك، عن أبيه، 

ا فذكره... عن جده: أن سامكً
 .

نْ مل أعرفه)(١) قال اهليثمي يف (املجمع) (١٠٩/٦): (فيه مَ
أما عرض السيف عىل الصحابة فقد ثبت يف (صحيح مسلم) حديث رقم [٢٤٧٠] 

.«‚ùÈ›ÿ^=^Ü‰=⁄o‹=ÏÃ=˘d=!^=_Âò…gÍ=ÔÎê›ÿ=_Â‡d» :ولكن دون قوله
=_‹`ËKKK» :وإن كان يصـح مثـل ذلك يف احلرب إلغاظة الكفار كـام ورد يف احلديث
=_‹`Ë=IÔ–Ñîÿ^=Ñ·ƒ=Ê|||ÿ_Îk~^Ë=I€_k—ÿ^=ÏÃ=⁄ràÿ^=€_Îk~_Ã=!^=_|||ÂgwÍ=Ïkÿ^=Ú˙|||ÎÄÿ^

^à|||ÄÕÿ^Ë=Ï…gÿ^=ÏÃ=⁄ràÿ^=€_Îk~_Ã=!^=ö|||…gÍ=Ïkÿ^=Ú˙|||ÎÄÿ». رواه أمحد وأبو داود 

والرتمذي والنسائي. وصححه األلباين يف صحيح اجلامع حديث رقم [٢٢١٧]. 
انظر: ما شاع ومل يثبت يف السرية للعوشن ص (١٥٣-١٥٤).

(١) مستفاد من هامش «الرشح املمتع» البن عثيمني (٢١٧/٢).



١٤٦À J � L M F U V � > L | � L M F T R = ½
طُ يف دمه، فقال: ـحَّ =–WÊ|||ÿÈ (ومر رجل من املهاجرين برجل من األنصار، وهو يتَشَ
لَّغ،  ا قد قتـل؟ فقال األنصـاري: إن كان حممد قد قتـل فقد بَ يـا فالن، أشـعرت أن حممدً

فقاتلوا عن دينكم). 
© مرسل. ª « ¬  ® ¯ °

أورد هذه القصة البيهقي يف (الدالئل) (٢٤٨/٣) من مرسل أيب نجيح يسار املكي 
والد عبد اهللا، وهو تابعي ثقة.

انظر: ختريج أحاديث وآثار كتاب «يف ظالل القرآن» للسقاف، حديث رقم [١٧١].

0 � � � A M F P ; > � U V z C ; � ¸ A � �
ئَة، فرضب عىل عاتقه بالسـيف  مِ –WÊ|||ÿÈ (...وجـاء فارس عنيد هـو عبد اهللا بـن قَ
رضبـة عنيفة شـكا ألجلها أكثر من شـهر إال أنه مل يتمكن من هتـك الدرعني، ثم رضب 
ر  فَ عىل وجنته 0 رضبة أخري عنيفة كاألوىل حتى دخلت حلقتان من حلق املِغْ
نَتِه، وقال: خذها وأنا ابن قمئة. فقال رسول اهللا 0 وهو يمسح الدم عن  يف وجْ

.«!^=◊a›–`» :وجهة
قـال يف اهلامـش: وقد سـمع اهللا دعاء رسـوله 0، فعن ابـن عائذ أن ابن 
قمئة (انرصف إىل أهله، فخرج إىل غنمه، فوافانا عىل ذروة جبل، فدخل فيها، فشد عليه 
تيسـها فنطحـه نطحـة أرداه من شـاهق اجلبل فتقطع) (فتـح البـاري) (٣٧٣/٧) وعند 
الطرباين: فسـلط اهللا عليه تيس جبل، فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة. فتح الباري 

.(٣٦٦/٧)

© ضعيف. ª « ¬  ® ¯ °



١٤٧
رواه الطـرباين يف (املعجـم الكبري) حديث رقـم [٧٥٩٦]، وقال اهليثمي يف (جممع 

الزوائد): (رواه الطرباين، وفيه حفص بن عمر العدين، وهو ضعيف).
=–|||_€=^˚Ï|||‡_gÿ يف (الضعيفـة) (٢/ ٣٨٥) حديـث رقـم [٩٦٣]: (...حفص بن 
ا، قال ابن معني والنسائي: (ليس بثقة). وقال العقييل: (حيدث  عمر العدين، ضعيف جد¥

باألباطيل). وقال الدارقطني: (مرتوك).
0 � � � A M F � � � z N ; � { M F � L � ½ z I F R N

قولـه: (رو ابـن حبـان يف (صحيحه) عن عائشـة قالت: قال أبو بكـر الصديق: 
ملـا كان يـوم أحد انرصف النـاس كلهم عن النبـي 0، فكنت أول مـن فاء إىل 
النبـي 0، فرأيـت بني يديه رجال يقاتـل عنه وحيميه، قلت: كـن طلحة، فداك 
أيب وأمـي، كـن طلحة، فـداك أيب وأمي، [حيث فاتني ما فاتنـي، فقلت: يكون رجل من 
قومـي أحب إيل ] فلم أنشـب أن أدركني أبـو عبيدة بن اجلراح، وإذا هو يشـتد كأنه طري 
ا، فقـال النبي  حتـى حلقنـي، فدفعنـا إىل النبي 0، فـإذا طلحة بـني يديه رصيعً
نَتِهِ حتى  جْ hrË`=Ñ—Ã=fi‘_~`=fi’‡ËÉ» :0»، وقد رمي النبي 0 يف وَ
ر يف وجنته، فذهبـت ألنزعهام عن النبي 0 فقال  فَ غابـت حلقتان من حلق املِغْ
ضه كراهية  أبـو عبيدة: نشـدتك باهللا يا أبا بكـر، إال تركتني، قال: فأخذ بفيه فجعـل ينَضِّ
ت ثنيـة أيب عبيدة، قال رَ دَ  أن يـؤذي رسـول اهللا 0، ثم اسـتل السـهم بفيه، فنـَ

أبـو بكر: ثـم ذهبت آلخذ اآلخر، فقال أبو عبيدة: نشـدتك باهللا يا أبـا بكر، إال تركتني، 
ـتَلَّه، فنـدرت ثنيـة أيب عبيـدة األخـر، ثم قال  قـال: فأخـذه فجعـل ينضضـه حتى اسْ
رسـول اهللا hrË`=Ñ—Ã=Ifi‘_~`=fi’‡ËÉ» :0»، قال: فأقبلنا عىل طلحة نعاجله، 
وقد أصابته بضع عرشة رضبة. ويف (هتذيب تاريخ دمشق): فأتيناه يف بعض تلك احلفار 
فـإذا به بضع وسـتون أو أقـل أو أكثر، بني طعنة ورمية ورضبـة، وإذا قد قطعت إصبعه، 

فأصلحنا من شأنه).



١٤٨
© ضعيف. ª « ¬  ® ¯ °

بَّـان يف (صحيحـه) حديـث رقـم [٦٩٨٠]، واحلاكـم حديـث رقم   رواه: ابـن حِ
[٥٦١٠]، والبزار يف (مسنده) [٦٣]، وغريهم من طريق إسحاق بن حييى بن طلحة.

ا رواه عـن النبي 0 إال  Wá^ä|||gÿ (وهـذا احلديـث ال نعلم أن أحـدً =̂€_|||–Ë=
ا غري هذا اإلسـناد، وإسـحاق بن حييى قد رو عنه  أبو بكر الصديق، وال نعلم له إسـنادً

عبد اهللا بن املبارك ومجاعة، واحتمل حديثه وإن كان فيه وال نعلم شاركه يف هذا احلديث 
غريه).

 وقـال احلاكـم: (صحيـح عـىل رشط مسـلم و مل خيرجـاه)، وتعقبـه الذهبـي يف 
 (التلخيـص): (ال واهللا). وعلـق الذهبـي يف (التلخيـص) متعقبًـا للحاكـم يف احلديـث

رقم [٣٥٥٧]: (بل إسحاق بن حييى بن طلحة مرتوك. قاله أمحد).
وضعفـه األرنـاؤوط يف حتقيقه البن حبان، ولـزاد املعاد.وضعفـه األلباين يف (فقه 

السرية) ص [٢٦٣].
أما لفظ «`ÔwŸù=hrË» فقد صححها األلباين يف (الصحيحة) حديث رقم [٩٤٥] 
بَّـان [٢٢١٢]. واحلاكم  رواه الرتمـذي (٣١٦/١) ويف (الشـامئل)، ص [٨٥] وابـن حِ

P(٣٧٤/٣) وأمحد (١/ ١٦٥) وابن هشام يف (السرية) (٩١/٣-٩٢). S T ; D M F � � � � = M F
يتُها،  ١- قوله: (فعن قتادة بن النعامن: أن رسول اهللا رمي عن قوسه حتى اندقت سِ
نَتِه،  جْ فأخذهـا قتـادة بن النعامن، فكانت عنده، وأصيبت يومئذ عينـه حتى وقعت عىل وَ

ا). مهُ دَّ فردها رسول اهللا 0 بيده، فكانت أحسن عينيه وأحَ
© ضعيف. ª « ¬  ® ¯ °



١٤٩
قـال اهليثمـي يف (جممـع الزوائـد) (٢٤٥/٨): (رواه الطـرباين وأبو يعـىل ولفظه: 
عـن قتادة بن النعـامن أنه أصيبت عينه يوم بدر، فسـالت حدقته عىل وجنتـه، فأرادوا أن 
يقطعوها، فسألوا رسول اهللا 0 فقال: «˘». فدعا به فغمز حدقته براحته، فكان 

ال يدري أي عينيه أصيبت.
ويف إسـناد الطرباين من مل أعرفهم، ويف إسـناد أيب يعىل حييى بن عبد احلميد احلامين 

وهو ضعيف).
 ٢- قولـه: (وامتـص مالـك بـن سـنان والد أيب سـعيد اخلـدري الدم مـن وجنته 

|||Ê»، فقال: واهللا ال أجمه، ثم أدبـر يقاتل، فقال النبي  &s 0 حتـى أنقاه، فقال: «›'
Ü|||‰=ÿd=à¡·ÎŸÃ=Ô·sÿ^=⁄|||‰`=‚‹=⁄rá=|||ÿd=à|||¡·Í=„`=É^á`=‚|||‹» :0^»، فقتل 

ا). شهيدً
. لٌ سَ رْ يثٌ مُ دِ © حَ ª « ¬  ® ¯ °

رواه سـعيد بن منصور يف (سـننه) حديـث رقم [٢٥٧٣] قـال: حدثنا عبد اهللا بن 
وهب قال: أخربنا عمرو بن احلارث أن عمر بن السائب حدثه: (أنه بلغه فذكره...).

يفِ  وقال احلافظ ابن حجر يف (التلخيص احلبري) (١٧٠/١) حديث رقم [١٩]: (وَ
.(... هُ لَغَ هُ بَ ائِبِ أَنَّ رَ بْنِ السَّ مَ يقِ عُ نْ طَرِ ورٍ مِ نْصُ يدُ بْنُ مَ عِ هُ سَ جَ رَ لٌ أَخْ سَ رْ يثٌ مُ دِ بَابِ حَ الْ

ئَة يف أناس من املسـلمني، فرضهبا  مِ ٣- قوله: (وقاتلت أم عامرة فاعرتضت البن قَ
ا أجوف، ورضبت هـي ابن قمئة عدة رضبات  ابـن قمئة عىل عاتقهـا رضبة تركت جرحً
بسـيفها، لكـن كانـت عليه درعان فنجـا، وبقيت أم عـامرة تقاتل حتى أصاهبـا اثنا عرش 

ا). جرحً
ا. ^W“ÎŸ≈kÿ=ضعيف جد¥



١٥٠
أوردها ابن سعد يف (الطبقات) (٤١٢/٨) عن شيخه الواقدي، ورواها ابن هشام 

(١١٨/٣) بسند منقطع.
وضعفه العمري يف (السرية الصحيحة) (٣٩٠/٢).

Àانظر: ختريج أحاديث وآثار كتاب «يف ظالل القرآن» للسقاف، حديث رقم [١٦١]. | } � N U N � � � ? �
–WÊÿÈ (قال ابن إسـحاق: فلام أسـند رسـول اهللا 0 يف الشعب أدركه أيب 
ابن خلف وهو يقول: أين حممد؟ ال نجوتُ إن نجا. فقال القوم: يا رسـول اهللا، أيعطف 
عليـه رجـل منـا؟ فقال رسـول اهللا ÁÈƒÉ» :0»، فلـام دنا منه تناول رسـول اهللا 
0 احلربـة من احلارث بن الصمة، فلام أخذها منه انتفض انتفاضة تطايروا عنه 
تَه من فرجة بني سابغة  وَ قُ رْ تطاير الشـعر عن ظهر البعري إذا انتفض، ثم اسـتقبله وأبرص تَ
ا. فلام رجع إىل  الـدرع والبيضة، فطعنه فيها طعنة تدأدأ - تدحرج- منها عن فرسـه مرارً
ـا غري كبري، فاحتقن الدم، قال: قتلني واهللا حممد، قالوا  قريش وقد خدشـه يف عنقه خدشً
 ،«÷Ÿk–`=_‡`» :له: ذهب واهللا فؤادك، واهللا إن بك من بأس، قال: إنه قد كان قال يل بمكة
ف وهم قافلون بـه إىل مكة. ويف رواية ِ  فـو اهللا لـو بصق عـيل لقتلني. فامت عدو اهللا بـرسَ
أيب األسـود عـن عروة، وكذا يف رواية سـعيد بن املسـيب عـن أبيه: أنـه كان خيور خوار 

ا). Kالثور، ويقول: والذي نفيس بيده، لو كان الذي يب بأهل ذي املجاز ملاتوا مجيعً � ¡ A B L M F ¼ N � ; J � � � ^ A } ~
وملـا متكـن رسـول اهللا 0 من مقر قيادته يف الشـعب قـام املرشكون بآخر 
هجوم حاولوا به النيل من املسـلمني. قال ابن إسـحاق: بينا رسـول اهللا 0 يف 
الشـعب إذ علـت عالية من قريش اجلبل- يقودهم أبو سـفيان وخالـد بن الوليد - فقال 
„=ÈŸ≈Í‡_»، فقاتل عمر بن اخلطاب  =̀fi|||Âÿ=Ï…g·Í= =̆Ê‡d=fi|||Â(Ÿÿ^» :0 رسـول اهللا

ورهط معه من املهاجرين حتى أهبطوهم من اجلبل).



١٥١
© مرسل. ª « ¬  ® ¯ °

قـال األرنـاؤوط يف حتقيقه لـ (زاد املعاد) (١٩٩/٣): «رواه ابن هشـام بال سـند، 
وأورده ابـن كثـري(٦٣/٢) عـن عـروة بن الزبري وسـعيد بن املسـيب وكالمها مرسـل. 

وأخرجه ابن جرير من طريق السدي كام يف ابن كثري (٤٤/٢)».
[*   )   (   ']  - تعـاىل  قولـه  عنـد   - (التفسـري)  يف  كثـري  ابـن   قـال 
ا واحلاكم يف (مسـتدركه) بإسـناد صحيح إىل سـعيد  [E: ١٧]: (رو ابـن جرير أيضً

ابن املسيب والزهري أهنام قاال: أنزلت يف رمية النبي 0 يوم أحد أيب بن خلف 
ا حتى كانت وفاته  باحلربة وهو يف ألمته فخدشـه يف ترقوته فجعل يتدأدأ عن فرسـه مرارً
 بعـد أيام قاسـى فيها العذاب األليـم موصوالً بعـذاب الربزخ املتصل بعـذاب االَخرة.
وأخرجه ابن جرير وابن املنذر وابن أيب حاتم وعبد بن محيد كلهم عن سـعيد بن املسيب 
 والزهري، وكالمها مرسل، كام أفاده الشيخ األلباين  يف (فقه السرية) ص [٢٥٦].

الكبـري،  السـدي  (البدايـة والنهايـة) مـن روايـة  احلادثـة يف  ابـن كثـري هـذه  وسـاق 
ا وفيه نـكارة (٢٤/٤).  إسـامعيل بـن عبـد الرمحن بـن أيب كريمة، ثم قـال: غريب جـد¥

وقد تلقى كثري من العلامء هذه القصة بالقبول منهم شيخ اإلسالم ابن تيمية حيث قال يف 
منهاج السنة: (والنبي 0 كان أكمل الناس يف هذه الشجاعة التي هي املقصودة 
ا ال قبلها  يف أئمـة احلـرب، ومل يقتل بيده إال أيب بن خلف قتله يوم أحد ومل يقتل بيده أحدً

وال بعدها...).
قـال العمري يف (السـرية الصحيحـة) (٩٢/٢): (ووصله الواحدي يف «أسـباب 

النزول» ص [٥٦] واخلرب تواردته كتب السرية). 



١٥٢Á F R � B M F ¼ I � B ½
–WÊ|||ÿÈ=(وكان هـذا آخـر هجوم قـام به املرشكـون ضد النبـي 0، وملا مل 
يكونوا يعرفون من مصريه شيئًا - بل كانوا عىل شبه اليقني من قتله - رجعوا إىل مقرهم، 
وأخذوا يتهيأون للرجوع إىل مكة، واشـتغل من اشـتغل منهم - وكذا اشتغلت نساؤهم 
- بقتىل املسـلمني، يمثلون هبم، ويقطعون اآلذان واألنوف والفروج، ويبقرون البطون. 
وبقرت هند بنت عتبة كبد محزة فالكتها، فلم تسـتطع أن تسـيغها فلفظتها، واختذت من 

ا - خالخيل- وقالئد). مً دَ اآلذان واألنوف خَ
© قصة متثيل هند بنت عتبة جلسد محزة ال تصح. ª « ¬  ® ¯ °

قال عبد اهللا بن مخيس5 يف ملتقى أهل احلديث املوقع اإللكرتوين املعروف: 
(ذكر املرويات الضعيفة يف املوضوع:

١- رو موسى بن عقبة، أن وحشيًا بقر عن كبد محزة ومحلها إىل هند بنت عتبة فالكتها 
فلم تسـتطع أن تستسـيغها. ذكره ابن كثري يف (البداية والنهاية) [١٥٨] دون إسـناد، 

فهو ضعيف.
ا اختذت  ا هـي التي بقرت عن كبـد محـزة، وزاد أن هندً ٢- ورو ابـن إسـحاق أن هنـدً
ـا (أي خالخل) وقالئد، وأعطـت خدمها وقالئدها  مـن آذان الرجـال وأنفهم خدمً
وقرطيها وحشـيًا. ابن هشام [١٥٩] بإسـناد منقطع موقوف عىل شيخه ابن كيسان، 

فهي ضعيفة.
٣- ورو الواقدي أن وحشـيًا عندما قتل محزة محل كبده إىل مكة لرياها سـيده جبري بن 

ا. مطعم. (املغازي) [١٦٠]، والواقدي مرتوك، فروايته ضعيفة جد¥
و ذكر الشـامي أن الواقدي واملقريزي - يف (اإلمتاع) - رويا أن وحشـيًا شق بطن 
محـزة وأخـرج كبده وجاء هبا إىل هند فمضغتها ثم لفظتهـا، ثم جاءت معه إىل حيث جثة 
تني ومعضدين  ـكَ سَ محـزة، فقطعـت من كبده وجدعت أنفـه وقطعت أذنيه، ثم جعلت مَ

وخدمتني حتى قدمت بذلك مكة. (سبل اهلد والرشاد) [١٦١]. 



١٥٣
و لعـل رواية الواقدي واملقريزي التي أشـار إليها الشـامي تفيد اجلمع بني روايتي 

ابن عقبة وابن إسحاق، وتوافقهام يف املضمون. وهي ضعيفة.
ا نستطيع أن نقول: أنه من خالل اجلمع بني الروايات الصحيحة والضعيفة،  وختامً

نخرج بمالحظتني:
^˚J|||ÿË أن التمثيل بجثة محزة فقـد ثبت بطرق صحيحة كام ذكرنا، مما يدل عىل أن 

قصة بقر بطن محزة -التي ذكرها أهل املغازي والسري- هلا أصل.
ا بريئة مـن هذا الفعل املشـني، وذلك لضعف مجيـع الطرق التي  ^JÔ|||Î‡_oÿ أن هنـدً

.
ا هي التي قامت ببقر كبد محزة والتمثيل بجثته)(١) جاءت تفيد بأن هندً

�انظر: (ما شاع ومل يثبت من السرية) للعوشن ص (١٤٧-١٥٢). > ¡ A B L M F À J � � � � Â = Ã � M F
=á_nb=ÏÃ=uà~^» :ثم بعث رسـول اهللا 0عيل بن أيب طالـب، فقال)=WÊÿÈ–
=^È ' %k $‹^Ë=I⁄|||ÎÄÿ =̂^È'g%· %r=Ñ–=^È|||‡_‘=„eÃ=\„ËÑÍàÍ=_‹Ë=\„È|||≈·îÍ=^Ö_‹=à|||¡‡_Ã=flÈ|||—ÿ^

=„ËÑÍàÍ=fiÂ‡eÃ=⁄fˇ^=^È–_|||ãË=⁄ÎÄÿ^=^Èg‘á=Ñ–=^È‡_‘=„dË=IÔ’‹=„ËÑÍàÍ=fiÂ‡eÃ=I⁄fˇ^

 .«fiÂ‡är_‡˚=fin=I_ÂÎÃ=fiÂÎÿd=„àÎã˚=_‰ËÉ^á`=‚Ùÿ=IÁÑÎf=ÏåÕ‡=ÌÜÿ^Ë=KÔ·ÍÑ›ÿ^

قـال عيل: فخرجت يف آثارهـم أنظر ماذا يصنعون، فجنبوا اخليـل وامتطوا اإلبل، 
وا إىل مكة). هُ جَّ ووَ

© ضعيف سنده معضل. ª « ¬  ® ¯ °
ا عادة النساء الضعف والقصور عن مثل هذا، فال السند  (١) قال الشيخ عبد اهللا بن مانع5: (وأيضً
صحيح، وال القدرة صاحلة، ومل يكن من عادة العرب فعل هذا يف التشفي، ومل يكن موتورهم يفعل ذلك 

فكيف بنسائهم).



١٥٤
˚Ï‡_gÿ يف (فقه السرية) ص [٢٦٩]: (أخرجه (ابن إسحاق) من طريق حممد  =̂€_–
ا به، كام يف  ا بسـامعه منه مرفوعً ابـن عبداهللا بن عبدالرمحن بن أيب صعصعة املازين مرصحً
(سـرية ابن هشام) (١٤٠/٢-١٤١) وهذا إسـناد معضل، وقد رواه احلاكم(٢٠١/٣) 
من طريق حممد بن إسـحاق أن عبداهللا بن عبد الرمحن بن أيب صعصعة حدثه عن أبيه أن 
رسـول اهللا 0 قال: فذكره. وأنا أخشـى أن يكون سـقط من السند (حممد) بن 
عبد اهللا بن عبد الرمحن بن إسحاق، وعبداهللا بن عبدالرمحن، فإهنم مل يذكروا ابن إسحاق 
يف الرواة عن عبد اهللا بن عبد الرمحن، وعليه يكون احلديث مرسالً وبه أعله الذهبي؛ ألن 
عبد اهللا هذا تابعي، وأما أبوه عبد الرمحن بن أيب صعصعة فصحايب، فلو أن سـند احلاكم 

سلم من السقط لكان احلديث متصالً وملا أعله الذهبي باإلرسال، واهللا أعلم. 
، ونقل  واحلديـث رواه مالـك يف (املوطـأ) (٢١/٢) عـن حييى بن سـعيد معضـالً
السـيوطي يف (تنوير احلوالك) عن ابن عبدالرب قـال: (هذا احلديث ال أحفظه وال أعرفه 

إال عند أهل السري فهو عندهم مشهور معروف).
ـا مـن حديـث زيد بـن ثابت قـال: بعثني رسـول اهللا  –Wl|||Ÿ=قـد رواه احلاكـم أيضً
0 يوم أحد لطلب سـعد بن الربيع... وقال احلاكم: صحيح اإلسـناد. ووافقه 

الذهبي، ويف سنده أبو صالح عبد الرمحن بن عبد اهللا الطويل، ومل أجد اآلن ترمجته).
انظر:

- ختريج أحاديث وآثار كتاب «يف ظالل القرآن» حديث رقم [١٧٠].  
- «ما شاع ومل يثبت يف السرية»، العوشن ص[١٣٧].  U @ ; ± � M F Q � � M F S T F � @ Q Ä z D I R L M F � M ` ¤ � £ A M F

–WÊÿÈ (وملا فرغ رسول اهللا من دفن الشهداء والثناء عىل اهللا والترضع إليه، انرصف 
ـا إىل املدينـة، وقـد ظهرت له نـوادر احلب والتفاين مـن املؤمنـات الصادقات، كام  راجعً

ظهرت من املؤمنني يف أثناء املعركة.



١٥٥
نُعِي إليها أخوها عبد اهللا بن جحش فاسرتجعت  ْنَة بنت جحش، فَ لقيته يف الطريق محَ
واستغفرت له، ثم نعي هلا خاهلا محزة بن عبد املطلب، فاسرتجعت واستغفرت، ثم نعي 
=uËâ=„d» :0 هلا زوجها مصعب بن عمري، فصاحت وولوت، فقال رسـول اهللا

.«„_’ %›#gÿ=_Â·‹=Ó`à›ÿ^

ª: ضعيف. « ¬  ® ¯ °
=Ó`à›ÿ^=‚|||‹=uËäŸÿ=„d» :رواه ابـن ماجـه يف (سـننه) حديث رقـم [١٥٩٠] بلفـظ
 ›|||_=‰ÚÏ|||êÿ=Ï»، واحلاكم يف (املسـتدرك) حديث رقـم [٦٩٠٦]، وكذا ابن 

(١)Ôg≈|||êÿ

=_Â·‹=Ó`à›ÿ^=uËâ=„d» :سـعد يف (الطبقات) (١٧٥/٨)، وابن إسـحاق يف (السرية) بلفظ
gÿ‹’_„»، وضعفه البوصريي يف (الزوائد) (١٢٠/١)، واأللباين يف (ضعيف ابن ماجه) 
حديث رقم [٣٤٧]، والضعيفة حديث رقم [٣٢٣٣]. والعمري يف (السرية الصحيحة) 

 .(٣٩٥/٢)R � � F Á F A L � P Q   ¶
١- –WÊ|||ÿÈ (قـال أهل املغازي مـا حاصله: إن النبي 0 نـاد يف الناس، 
وندهبـم إىل املسـري إىل لقـاء العدو - وذلك صبـاح الغد من معركة أحـد، أي يوم األحد 
الثامن من شهر شوال سنة ٣ هـ - وقال: «˘=k—ÿ^=ÑÂè=‚‹=˘d=_·≈‹=uàÄÍ_€»، فقال له 
عبد اهللا بن أيب: أركب معك؟ قال:«˘»، واسـتجاب له املسـلمون عىل ما هبم من اجلرح 
ا وطاعـة. واسـتأذنه جابر بن عبـد اهللا، وقال: الشـديد، واخلـوف املزيـد، وقالوا: سـمعً
ا إال كنت معك، وإنام خلفني أيب عىل بناته فائذن  يا رسول اهللا، إين أحب أال تشهد مشهدً

يل أسري معك، فأذن له).
مرسل.  © ª « ¬  ® ¯ °

(١) (لشعبة): الشعبة بالضم غصن الشجرة وقطعة من اليشء، واملراد النوع من املحبة والتعلق.



١٥٦
˚Ï‡_gÿ يف خترجيه لـ (فقه السـرية) للغـزايل ص [٢٧٢]: (رواه ابن هليعة عن  =̂€_|||–
أيب األسود، عن عروة بن الزبري مرسالً كام يف (البداية)، وذكره ابن هشام عن ابن إسحاق 

بدون سند).
٢- قوله: (أقام رسـول اهللا 0 بحمراء األسد - بعد مقدمه يوم األحد - 
االثنني والثالثاء واألربعاء - ٩، ١٠، ١١ شـوال سـنة ٣ هـ - ثم رجع إىل املدينة، وأخذ 
ة اجلمحي - وهو الذي كان قد منّ  زَّ رسول اهللا 0 قبل الرجوع إىل املدينة أبا عَ
ا، ولكنه نكث وغدر  عليـه من أسـار بدر؛ لفقره وكثرة بناته، عىل أال يظاهر عليـه أحدً
فحرض الناس بشعره عىل النبي 0 واملسلمني، كام أسلفنا، وخرج ملقاتلتهم يف 
أحد- فلام أخذه رسول اهللا 0 قال: يا حممد، أقلني، وامنن عىل، ودعني لبنايت، 
=Ô’›f=÷Îóá_ƒ=y|||å›j=˘» :0 ا أال أعود ملثل ما فعلت، فقال وأعطيـك عهـدً
Îjà‹=àwr=‚‹=‚‹¯›ÿ|||‚»، ثم أمر  =̂ÀÑ|||ŸÍ= =̆I‚Îjà‹=^ !Ñ|||›w‹=lƒÑ~=W€È|||—jË=_|||‰Ñ≈f

الزبري أو عاصم بن ثابت فرضب عنقه).
© ضعيف.  ª « ¬  ® ¯ °

قـال العالمة األلبـاين يف (إرواء الغليـل) حديث رقـم [١٢١٥]: (ضعيف. ذكره 
ابن إسـحاق بدون إسـناد قـال: «وكان رسـول اهللا 0 أرسه ببدر ثـم من عليه 
=Ô’›f=÷Îóá_ƒ=yå›j=˘=!^Ë» :0 فقال: يا رسول اهللا أقلني. فقال رسول اهللا
^=›Ê—·ƒ=iàòÃ=à|||Îfâ=_Í=Ê—·ƒ=iàó^=I‚Îjà» ذكره ابن  !Ñ›w‹=lƒÑ~=W€È|||—jË=_|||‰Ñ≈f
 هشـام يف (السـرية) (٣/ ١١٠) ثم قال: «وبلغني عن سـعيد بن املسـيب أنه قال: قال له
=fiì_ƒ=_Í=Ê—·ƒ=iàó^=‚Îjà‹=àwr=‚‹=ÀÑŸÍ=˘=‚‹¯›ÿ^=„d» :0 رسـول اهللا
^l|||f_n=‚|||f»=فرضب عنقه. قلت: وهذا مع بالغه مرسـل وقد وصلـه البيهقي (٩/ ٦٥) 
مـن طريـق عمد بن عمر حدثني حممد بن عبد اهللا عن الزهري عن سـعيد بن املسـيب به 

ا من أجل حممد بن عمر وهو الواقدي وهو مرتوك.  . قلت: وإسناده واه جد¥ مطوالً



١٥٧
Îjà‹=àwr=‚‹=‚|||‹¯›ÿ‚» فصحيح اتفق الشـيخان عىل  =̂ÀÑŸÍ=˘» :وأمـا حديـث
إخراجه وأما سببه املذكور فال يصح وإن جزم به العسكري ونقله عنه املناوي يف (فيض 
القدير) سـاكتًا عليه غري مبني لعلته! وتبع العسكري آخرون كابن بطال والتوربشني كام 

zنقله احلافظ يف (الفتح) (٤٤٠/١٠) وأشار إىل ضعفه فراجعه إن شئت). L | � U N � z I A �
–WÊÿÈ (أول من قام ضد املسلمني بعد نكسة أحد هم بنو أسد بن خزيمة، فقد نقلت 
استخبارات املدينة أن طلحة وسلمة ابني خويلد قد سارا يف قومهام ومن أطاعهام يدعون 
بني أسـد بن خزيمة إىل حرب رسول اهللا 0 فسارع رسول اهللا 0 إىل 
بعث رسية قوامها مائة ومخسـون مقاتالً من املهاجرين واألنصار، وأمر عليهم أبا سلمة، 
وعقد له لواء. وباغت أبو سـلمة بني أسـد بن خزيمة يف ديارهم قبل أن يقوموا بغارهتم، 
فتشـتتوا يف األمر، وأصاب املسلمون إبال وشاء هلم فاستاقوها، وعادوا إىل املدينة ساملني 

غانمني مل يلقوا حربًا.
كان مبعث هذه الرسية حني اسـتهل هالل املحرم سـنة ٤ هـ. وعاد أبو سـلمة وقد 

نفر عليه جرح كان قد أصابه يف أحد، فلم يلبث حتى مات).
ضعيف.  © ª « ¬  ® ¯ °

˚Ï|||‡_gÿ=يف خترجيـه لـ (فقه السـرية) للغزايل ص [٢٧٤]: (ذكـر هذه الرسية  =̂€_|||–
ابـن كثـري يف (البداية) (٦١/٤-٦٢) من طريق الواقدي بإسـناد لـه معضل، والواقدي 

مرتوك).
قلـت (املـالح) تعبري املؤلف عن غزوة أحد بقوله: (نكسـة أحـد) أجده غري الئق 
هنائيًـا يف وصـف ما حدث للمسـلمني يوم أحـد، وكذلك قولـه حتت عنوان مأسـاة بئر 

معونة: (تذكر نكبتهم الكبرية بنكبة أحد). 



١٥٨
وارجـع إىل كالم املؤلـف نفسـه عن الغزوة، وهـل تعد هزيمـة أم ال ؟ والدروس 
 املسـتفادة منهـا فإنـه قد أفـاد وأجاد  وذلـك حتت عنـوان (غزوة محراء األسـد)،

Åوما بعدها. F   � � F P Q   ¶
–WÊÿÈ=(وسـارع رسـول اهللا 0 إىل عقد جملس استشاري أعىل، تناول فيه 
 موضوع خطة الدفاع عن كيان املدينة، وبعد مناقشـات جرت بني القادة وأهل الشـور

. اتفقوا عىل قرار قدمه الصحايب النبيل سلامن الفاريس
نَا علينا. وكانت  قْ نْدَ –_€=W„_›Ÿã=يا رسول اهللا، إنا كنا بأرض فارس إذا حورصنا خَ

خطة حكيمة مل تكن تعرفها العرب قبل ذلك).
© القصة بال إسناد. ª « ¬  ® ¯ °

أقدم من أشـار إىل ذلك أبو معرش السـندي ت (١٧١) هـ بدون إسناد كام يف (فتح 
الباري) (٣٩٣/٧)، وذكرها الواقدي بدون إسناد. 

انظر: «السرية النبوية الصحيحة» للعمري (٤٢٠/٢).
قال الطربي والسهييل: (أول من حفر اخلنادق منوشهر بن أيرج بن أفريدون  © Æ Ç È É Ê

). (البداية والنهاية) البن كثري (٩٧/٤). وكان يف زمن موسى 
ا من عنده خذل بـه العدو وهزم  –WÊ|||ÿÈ=(ثـم إن اهللا  - ولـه احلمد - صنع أمـرً
مجوعهـم، وفَـلَّ حدهـم، فـكان مما هيأ مـن ذلـك أن رجالً من غطفـان يقال لـه: نعيم بن 
مسـعود بن عامر األشـجعي  جاء رسـول اهللا 0 فقال: يا رسول اهللا، إين 
قد أسلمت، وإن قومي مل يعلموا بإسالمي، فمرين ما شئت، فقال رسول اهللا 0: 
=ÔƒÑ~=ià|||wÿ^=„eÃ=Il≈ k|||ã^=_‹=_·ƒ»، فذهب من فوره  $€ )ÜÄ%Ã=IÑv^Ë=⁄rá=l‡`=_|||›‡d»
ا هلم يف اجلاهلية - فدخل عليهم وقال: قد عرفتم ودي إياكم،  إىل بني قريظة - وكان عشريً



١٥٩
ـا ليسـوا مثلكم، البلد بلدكم، فيه  وخاصة ما بيني وبينكم، قالوا: صدقت. قال: فإن قريشً
ا وغطفان قد  أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، ال تقدرون أن تتحولوا منه إىل غريه، وإن قريشً
جاءوا حلرب حممد وأصحابه، وقد ظاهرمتوهم عليه، وبلدهم وأمواهلم ونسـاؤهم بغريه، 
ا فانتقم منكم، قالوا: فام  فإن أصابوا فرصة انتهزوها، وإال حلقوا ببالدهم وتركوكم وحممدً

العمل يا نعيم؟ قال: ال تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن. قالوا: لقد أرشت بالرأي.
ثـم مىض نعيم عىل وجهه إىل قريش وقال هلـم: تعلمون ودي لكم ونصحي لكم؟ 
قالـوا: نعـم، قال: إن هيـود قد ندموا عىل مـا كان منهم من نقض عهـد حممد وأصحابه، 
وإهنـم قد راسـلوه أهنم يأخـذون منكم رهائـن يدفعوهنا إليـه، ثم يوالونـه عليكم، فإن 

سألوكم رهائن فال تعطوهم، ثم ذهب إىل غطفان، فقال هلم مثل ذلك).
ا © ضعيف جد¥ ª « ¬  ® ¯ °

ا:  –|||_€=^Ï|||‡_gÿ˚^=Ô|||‹˙≈ÿ يف (الضعيفـة) حديـث رقـم [٣٧٧٧]: (ضعيـف جد¥
أخرجه الطربي يف (هتذيب اآلثار) (١/ ١٠٩/ ٢٢٦)، وأبو عوانة (٤/ ٨٢)، والديلمي 
(١١١/٢-١١٢) عـن يعقـوب بن حممد: حدثنا عبد العزيز بن عمـران: حدثنا إبراهيم 
ابن صابر األشـجعي، عن أبيه، عن أمه بنت نعيم بن مسـعود األشجعي، عن أبيها قال: 

قال رسول اهللا 0.
ا؛ عبد العزيز بن عمران هو املعروف بابن أيب ثابت  قلت: وهذا إسناد ضعيف جدً

الزهري املدين، وهو مرتوك.
ومن فوقه مل أعرفهم، وبنت نعيم اسمها زينب، ونعيم صحايب مشهور قالوا: وهو 
ا  الذي أوقع اخلالف بني احليني (قريظة وغطفان) يف وقعة اخلندق، فخالف بعضهم بعضً
ورحلوا عن املدينة، والقصة رواها ابن إسـحاق بغري إسناد؛ وفيها أن النبي 0 

.«ÔƒÑ~=iàwÿ^=„eÃ=Xl≈ kã^=„d=_·ƒ=€ÜÄÃ» :قال له
؛  انظر: «تاريخ ابن كثري» (٤/ ١١١)، ورواها الطربي (١/ ١١٤/ ٢٣٦) عن الزهري مرسالً

دون حديث الرتمجة.



١٦٠
© «إبراهيم بـن صابر» هكـذا وقع يف (هتذيـب الطربي)، ووقع يف (مسـند Ë µ µ µ « Ì Í Î
أيب عوانـة): «..هانىء» مـكان «صابر»، ويف «الديلمي»: «جابر». وهذا حتريف شـديد، 
أضـاع علينا معرفـة هوية إبراهيم هذا، وقـد ذكر احلافظ املزي يف شـيوخ عبد العزيز بن 

عمران ثالثة باسم إبراهيم:
^˚J€Ë إبراهيم بن إسامعيل بن أيب حبيبة.

^JÏ‡_oÿ إبراهيم بن حويصة.
^Jpÿ_oÿ إبراهيم بن أيب الصقر.

ومل أعرف من هؤالء إال األول؛ وهو أشهيل أنصاري موالهم، ومل يذكروا له رواية 
عن أبيه، ثم هو ضعيف. واهللا أعلم.

واعلـم أننـي إنام خرجت احلديث هنـا من أجل طرفه األول: «~|||ƒ=€Ü·_»، وإال؛ 
فبقيتـه صحيـح، بـل متواتـر، أخرجـه ابن جرير عـن عرشة مـن الصحابـة، وبعضها يف 
(الصحيحـني)، وخرجه السـيوطي يف (اجلامع الصغري) عن أربعة عـرش صحابيًا، ليس 
فيهـم أبـو الطفيل وأسـامء بنت يزيد، وقد أخرجهـام الطربي، فيصري العـدد [١٦]. وقد 
أخرجتـه عـن بعضهم يف (الـروض النضري) [٧٧٠]، وغـريه، فانظـر: (صحيح اجلامع 

الصغري) [٣١٧١].
وقـال العمـري يف (السـرية الصحيحـة) (٤٣٠/٢):  «قصـة نعيـم بـن مسـعود 

©األشجعي ال تثبت من الناحية احلديثية، ولكنها اشتهرت يف كتب السرية». Æ Ç È É Ê
ث  ا ثَالَ Ô». فِيهَ %ƒ $Ñ '~=i$à %w$ÿ^» :0 لـه وْ ÌËÈ·ÿ يف (رشح مسـلم): «قَ =̂€_–
لَب  عْ الَ ثَ ال، قَ ان الدَّ كَ إِسْ َاء وَ تْحِ اخلْ ة) بِفَ عَ دْ حهنَّ (خَ ىل أَنَّ أَفْصَ وا عَ قُ فَ ات اِتَّ ورَ هُ شْ ات مَ غَ لُ

ة النَّبِيّ 0.  غَ يَ لُ هِ ه: وَ ريْ غَ وَ



١٦١
ال. ان الدَّ كَ إِسْ َاء وَ مِّ اخلْ ^JÔ%Î#‡_&oÿ بِضَ
ال). تْح الدَّ فَ َاء وَ مِّ اخلْ JÔ%o#ÿ_&oÿ^%Ë بِضَ

zانظر: «هتذيب اآلثار» للطربي يف ذكر روايات حديث «احلرب خدعة» فإنه أفاد وأجاد. Ï I A J U D N P Q   ¶
=∆gã=”ÈÃ=‚‹=!^=fi’wf=fiÂÎÃ=l›’v=Ñ—ÿ» :0 قوله: (فقال رسول اهللا

.«m^È›ã

قوله: (من فوق سبع سموات) هذا ضعيف. © ª « ¬  ® ¯ °
أما قصة حتكيم سعد بن معاذ يف هيود بني قريظة صحيحة وردت يف البخاري ومسلم 

.«÷Ÿ›ÿ^=fi’wf» :وربام قال « =!^=fi’wf=fiÂÎÃ=l›’v=Ñ—ÿ» :ولكن بلفظ
انظر: ختريج «فقه السرية» لأللباين ص [٣٣٧].

–WÊ|||ÿÈ=(واسـتوهب ثابت بن قيـس، الزبري بن باطـا وأهله ومالـه- وكانت للزبري 
 يـد عند ثابـت- فوهبهم له رسـول اهللا 0، فقال له ثابت بـن قيس: قد وهبك

، ووهب يل مالك وأهلك فهـم لك. فقال الزبري بعد أن علم  رسـول اهللا 0 إيلَّ
بمقتـل قومه: سـألتك بيدي عندك يا ثابـت إال أحلقتني باألحبة، فـرضب عنقه، وأحلقه 
باألحبة من اليهود، واسـتحيا ثابت من ولد الزبري بن باطا عبد الرمحن بن الزبري، فأسـلم 

وله صحبة).
^W“ÎŸ≈kÿ مرسل ضعيف.

قال أخونا الفاضل العوشـن يف (ما شـاع ومل يثبت يف السرية) ص (١٧٤-١٧٥): 
(وعن ابن إسـحاق أخرجـه البيهقي يف (الدالئل) (٢٣/٤)، ومرسـل الزهري ال يفرح 
به. وأخرجه يف (السنن الكرب) (٦٦/٩) من مرسل عروة، ويف سنده ابن هليعة. وعزاه 
اهليثمي(١٤١/٦-١٤٢) إىل الطرباين يف (األوسـط) وقال: (فيه موسـى بن عبيدة وهو 

ضعيف)....



١٦٢
وسـؤال الزبري أن يلحقه ثابت بمن قتل من زعامء هيود، خيالف ما عرف عنهم من 

  A  @  ?  >] :حـب الدنيا، وكراهية املوت، واسـتمع قول اهللا عنهـم
  TS  R  Q  P   O  N  M  L  K    J  I  H  G  FE      D  C  B

.[٩٦ :2] [  X  W  V  U� | � { L M F U D N P Q   ¶
–WÊÿÈ (وذلك يف سـاعة مل يكن يرحتل فيها، فارحتل الناس، فلقيه أسـيد بن حضري 
 «\fi’gv_ì=€_–=_|||‹=÷…Ÿf=_‹=Ë`» :فحيـاه، وقال: لقد رحت يف سـاعة منكـرة؟ فقال له
=äƒ˚ =̂‚ràÄÎÿ=Ô|||·ÍÑ›ÿ =̂ÿd=∆|||rá=„d=Ê‡ =̀fiƒâ» :يريـد ابـن أيب، فقـال: وما قال؟ قـال
˚Ö€»، قـال: فأنـت يا رسـول اهللا، خترجه منها إن شـئت، هـو واهللا الذليل وأنت  =̂_|||Â·‹
العزيـز، ثم قال: يا رسـول اهللا، ارفق به، فواهللا لقد جاءنـا اهللا بك، وإن قومه لينظمون له 
ا). ثم مشى بالناس يومهم ذلك حتى أمسى،  ز ليتوجوه، فإنه ير أنك استلبته ملكً اخلَرَ
ر يومهم ذلك حتى آذهتم الشـمس، ثم نـزل بالناس، فلم  ـدْ وليلتهـم حتـى أصبح، وصَ

ا. فعل ذلك ليشغل الناس عن احلديث). يلبثوا أن وجدوا مَسَّ األرض فوقعوا نيامً
© إسناده ضعيف. ª « ¬  ® ¯ °

، ومن طريقه الطربي، والبيهقي يف (الدالئل). (رواه: ابن إسحاق مرسالً
انظر: «السـرية النبوية» (٤٠٤/٣)، «مرويات غزوة بني املصطلق» (ص١٨٧-١٩٠)، ختريج 

©أحاديث وآثار «يف ظالل القرآن» للسقاف، حديث رقم [٧٥٧]. Ç È ° Ð Ê
١- قصة زيد بن أرقم مع عبداهللا بن أيب صحيحة وردت يف البخاري ومسلم.

٢- قصة عبداهللا بن أيب بن سـلول مع ابنه عبد اهللا حيث منعه ابنه من دخول املدينة حتى 
يقر أنه الذليل ورسول اهللا هو العزيز صحيحة.

انظر: «صحيح سنن الرتمذي» (١٢٠/٣)، «مرويات غزوة بني املصطلق»، ص [١٩٣].



١٦٣
 ٣- أما رواية ابن إسـحاق التي فيها قوله: (يا رسـول اهللا! إنه بلغني أنك تريد قتل 

؛ فمرين به؛ فأنا أمحل إليك رأسـه؛  عبـد اهللا بـن أيب فيـام بلغك عنه، فإن كنت البـد فاعالً
فـواهللا؛ لقـد علمت اخلـزرج ما كان هلا مـن رجل أبر بوالـده مني، وإين أخشـى أن تأمر 
غـريي فيقتلـه، فال تدعنـي نفيس أنظر إىل قاتل عبـد اهللا بن أيب يميش يف النـاس، فأقتله، 
=‚|||åw‡Ë=Êf=“Ãàk‡=⁄f» :0 فأقتل مؤمنًا بكافر، فأدخل النار. فقال رسـول اهللا

Ï—f=_‹=ÊkgwìÑ=›≈·_». إسنادها ضعيف. V ¢ F ¿ I R �
=ÊkŸk–Èÿ=!^Ë=_‹ =̀\à›ƒ=_Í=Òàj=ŒÎ‘» :فقال رسول اهللا 0 لعمر)=WÊÿÈ–

 .«ÊkŸk—ÿ=ÊŸk—f=flÈÎÿ^=_Âjà‹`=ÈÿË=IŒ‡b=Êÿ=mÑƒá˚=IÊŸk–^=WÏÿ=lŸ–=flÈÍ

ر رسول اهللا 0 أعظم بركة من أمري). ، ألمْ قال عمر: قد واهللا علمتُ
© مرسل. ª « ¬  ® ¯ °

قـال إبراهيم بن إبراهيم قريبي يف كتابه (مرويـات غزوة بني املصطلق): «احلديث 
.

رجاله ثقات، ولكنه مرسل». وأورده ابن جرير الطربي من هذه الطريق نفسها(١)
ولـه شـاهد عنـد ابـن أيب حاتـم مـن مرسـل عـروة بـن الزبـري، وعمر بـن ثابت 

األنصاري.
وهـو مرسـل جيد كام قال ابـن حجر(٢). وهو أيضا عند ابن أيب شـيبة من مرسـل 

.
عروة وحده(٣)

(١) «تاريخ الطربي» (٦٠٥/٢).
(٢) (فتح الباري) (٨/ ٦٤٩)، وانظر «تفسري ابن كثري» (٣٧١/٤).

(٣) «الدر املنثور» للسيوطي (٢٢٥/٦).



١٦٤
وأصلـه يف (الصحيحـني) من حديث زيد بن أرقم وجابر بن عبد اهللا. وهبذا يكون 

احلديث حسنا لغريه.
انظر: «السـرية النبوية» (٤٠٤/٣)، «مرويات غزوة بني املصطلق» (ص١٨٧-١٩٠)، ختريج 

Kأحاديث وآثار «يف ظالل القرآن» للسقاف، حديث رقم [٧٥٩]. F � Ò A M F z � > N Q K ; L Ã C � � ? � z C ; Ó `
–WÊ|||ÿÈ=(واحتبسـته قريـش عندهـا - ولعلهـم أرادوا أن يتشـاوروا فيـام بينهـم يف 
الوضع الراهن، ويربموا أمرهم، ثم يردوا عثامن بجواب ما جاء به من الرسـالة - وطال 
االحتبـاس، فشـاع بني املسـلمني أن عثـامن قتل، فقال رسـول اهللا 0 ملـا بلغته 

اإلشاعة: «˘=‡flÈ—ÿ^=är_·‡=kv=}àg»، ثم دعا أصحابه إىل البيعة...). 
© ضعيف. ª « ¬  ® ¯ °

–|||_€=^˚Ï‡_gÿ يف خترجيه لـ (فقه السـرية) [٣٢٩]: (ضعيف. أخرجه ابن إسـحاق 
 .( Áوعنه ابن هشام (٢٢٩/٢) عن عبد اهللا بن أيب بكر مرسالً F A � � F Q ² � | L M F z = ½ ; � �

–WÊÿÈ=(الكتاب إىل املقوقس ملك مرص.
الكتاب إىل كرس ملك فارس.

ي. اوِ الكتاب إىل املنذر بن سَ
ة بن عيلّ صاحب الياممة. ذَ وْ الكتاب إىل هَ

ر الغساين صاحب دمشق...). مِ الكتاب إىل احلارث بن أيب شَ



١٦٥ © ª « ¬  ® ¯ °
نصوص الكتب من الرسـول 0 إىل هؤالء مل تثبت من الناحية احلديثية، 
أمـا مكاتبـة امللـوك وغريهـم فقد ثبـت يف (صحيح مسـلم) مـن حديث أنـس أن النبي 
0 كتـب إىل كـرس وإىل قيـرص وإىل النجايش وإىل كل جبـار يدعوهم إىل اهللا 
تعـاىل وليس بالنجايش الذي صىل عليه النبـي 0، بخالف نص الكتاب الذي 
 كتبـه هلرقـل عظيم الروم فقد ورد يف البخاري ومسـلم.وكذلك نص الكتاب إىل كرس

فحديثه حسن.
انظر:  - «السرية النبوية الصحيحة» للعمري (٢٥٨/٢) وما بعدها.

�       - ختريج «فقه السرية» لأللباين (٣٥٤-٣٦٢). C ; @ � { � Ô � V Q z ¡ A � L M F Á R N
–WÊÿÈ=(ثم خرج يارس أخو مرحب، وهو يقول: من يبارز؟ فربز إليه الزبري، فقالت 

صفية أمه: يا رسول اهللا، يقتل ابني، قال: «ÊŸk—Í=÷·f^=⁄f»، فقتله الزبري).
ضعيف. © ª « ¬  ® ¯ °

. أخرجه ابن هشام(٢٣٩/٢) من طريق ابن إسحاق عن هشام بن عروة معضالً
_انظر: ختريج «فقه السرية» لأللباين ص [٣٤٣]. ; � � � N � � { M F � { � Ô � V

قولـه: (رو ابـن إسـحاق أن بني سـهم من أسـلم أتوا رسـول اهللا 0، 
=„`Ë=IfiÂÿ_v=l|||Ãàƒ=Ñ–=÷‡d=fi|||ÂŸÿ^» :فقالـوا: لقـد جهدنا، ومـا بأيدينا مـن يشء، فقال
=_Â‡Èîv=fi¡ƒ`=fi|||ÂÎŸƒ=ykÃ_Ã=IÁ_Íd=fiÂÎ ƒ`=ÚÏ|||è=ÌÑÎf=çÎÿ=„`Ë=IÓÈ|||–=fiÂf=l|||åÎÿ

_». فغدا الناس ففتح اهللا  حصن الصعب بن  !‘%É%ËË=_ !‹_≈ù=_‰ào‘`Ë=IÚ_%· %»=fi|||Â·ƒ
ا منه).... ا وودكً معاذ، وما بخيرب حصن كان أكثر طعامً



١٦٦
© ال يصح. ª « ¬  ® ¯ °

رواه الواقدي معضالً كام يف (البداية) (١٩٨/٤) والواقدي مرتوك. 
Rانظر: ختريج «فقه السرية» لأللباين ص [٣٤٤]. � � M F Õ ? D M � > ? � M F U N � U D N F � � J

ا فيه مال  كً سْ ا، غيبا مَ –WÊÿÈ=(وعىل رغم هذه املعاهدة غيب ابنا أيب احلقيق ماالً كثريً
يل حليي بن أخطب، كان احتمله معه إىل خيرب حني أجليت النضري. وحُ

–|||_€=^W”_w|||ãd=‚|||f وأيت رسـول اهللا 0 بكِنَانـة الربيـع، وكان عنده كنز 
بنـي النضري، فسـأله عنه، فجحد أن يكون يعرف مكانـه، فأيت رجل من اليهود فقال: إين 
=„d=lÍ`á`» :رأيت كنانة يطيف هبذه اخلربة كل غداة، فقال رسول اهللا 0 لكنانة
Ÿk–``=◊Ñ·ƒ=Á_|||‡ÑrË÷\» قال: نعم، فأمر باخلربة، فحفرت، فأخرج منها بعض كنزهم، 
ثم سـأله عام بقي، فأبى أن يؤديه. فدفعه إىل الزبري، وقال: عذبه حتى نسـتأصل ما عنده، 
فكان الزبري يقدح بزند يف صدره حتى أرشف عىل نفسه، ثم دفعه رسول اهللا 0 
إىل حممد بن مسـلمة، فـرضب عنقه بمحمود بن مسـلمة - وكان حممود قتل حتت جدار 

حصن ناعم، ألقي عليه الرحى، وهو يستظل باجلدار فامت-).
ضعيف  © ª « ¬  ® ¯ °

. أخرجه ابن إسحاق عن هشام بن عروة معضالً
Áانظر: ختريج «فقه السرية» لأللباين. ; ¹ ? M F P A L C

لَّ ذو القعدة أمر أصحابه أن  –WÊÿÈ (قال احلاكم: تواترت األخبار أنه 0 ملا هَ
يعتمروا قضاء عمرهتم، وأال يتخلف منهم أحد شـهد احلديبية، فخرجوا إال من استشهد، 

وخرج معه آخرون معتمرين، فكانت عدهتم ألفني سو النساء والصبيان). اهـ.



١٦٧
àsv=‚f يف (فتح البـاري) (٥٠٠/٧): (وهذا اخلالف  =̂¬|||Ã_wÿ =̂€_– © ª µ µ µ « ¬  ® ¯ °

مبني عىل االختالف يف وجوب القضاء عىل من اعتمر فصد عن البيت: 
WáÈÂ›sÿ^=€_—Ã=جيب عليه اهلدي وال قضاء عليه. 

وعن أيب حنيفة عكسه. 
وعن أمحد رواية: أنه ال يلزمه هدي وال قضاء، وأخر: يلزمه اهلدي والقضاء. 

فحجة اجلمهور قوله تعاىل: [§  ¨  ©  ª     »  ¬]، وحجة أيب حنيفة: 
أن العمـرة تلزم بالرشوع فإذا أحـرص جاز له تأخريها، فإذا زال احلرص أتى هبا، وال يلزم 
من التحلل بني اإلحرامني سـقوط القضاء. وحجة مـن أوجبها: ما وقع للصحابة فإهنم 
نحـروا اهلدي حيث صدوا، واعتمروا من قابل وسـاقوا اهلدي، وقـد رو أبو داود من 
طريـق أيب حـارض قال: (اعتمرت فأحـرصت فنحرت اهلدي وحتللت ثـم رجعت العام 
املقبـل) فقـال يل ابن عباس: ابـذل اهلدي؛ فـإن النبي 0 أمـر أصحابه بذلك. 
وحجـة مـن مل يوجبها: أن حتللهم باحلرص مل يتوقف عىل نحر اهلدي بل أمر من معه هدي 
أن ينحره ومن ليس معه هدي أن حيلق. واستدل الكل بظاهر أحاديث من أوجبهام، قال 
ابن إسـحاق خرج النبي 0 يف ذي القعدة مثل الشـهر الذي صد فيه املرشكون 
ا عمـرة القضاء مكان عمرته التي صدوه عنها، وكذلك ذكر موسـى بن عقبة عن  معتمـرً
ـا يف مغازهيم أنه 0  ابن شـهاب وأبو األسـود عن عروة وسـليامن التيمي مجيعً
خرج إىل عمرة القضاء يف ذي القعدة، ورو يعقوب بن سفيان يف (تارخيه) بسند حسن 
عـن ابـن عمر قال: كانـت عمرة القضية يف ذي القعدة سـنة سـبع. ويف مغازي سـليامن 
التيمـي: ملـا رجع مـن خيرب بث رسايـاه وأقام باملدينة حتى اسـتهل ذو القعـدة فناد يف 
الناس أن جتهزوا إىل العمرة. وقال ابن إسحاق خرج معه من كان صد يف تلك العمرة إال 
 من مات أو استشهد. وقال احلاكم يف (اإلكليل): تواترت األخبار أنه 0 ملا هل



١٦٨
ذو القعدة أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرهتم وأن ال يتخلف منهم أحد شهد احلديبية 
فخرجوا إال من استشهد وخرج معه آخرون معتمرين فكانت عدهتم ألفني سو النساء 
ا عمرة الصلح. قلت: فتحصل من أسـامئها أربعة القضاء  والصبيان. قال: وتسـمى أيضً

Öوالقضية والقصاص والصلح). z ½ · � × z ¡ A � L M F � = �
–WÊ|||ÿÈ=(وسـبب هذه املعركـة أن رسـول اهللا 0 بعث احلـارث بن عمري 
بِيل بن عمرو الغسـاين- وكان عامالً  حْ َ ي. فعرض له رشُ َ األزدي بكتابـه إىل عظيم بُـرصْ

عىل البلقاء من أرض الشام من قبل قيرص- فأوثقه رباطًا، ثم قدمه، فرضب عنقه).
انفرد به الواقدي وهو ال يعتمد عليه خاصة إذا انفرد باخلرب. © ª « ¬  ® ¯ °

Ø انظر: «السرية النبوية الصحيحة» للعمري (٤٦٧/٢). F � � > � � � À > � � M ` z I F A M F
الن - اسـمه ثابـت بن أقرم - فأخذ الراية  جْ –WÊ|||ÿÈ=(وحينئذ تقدم رجل من بني عَ
وقـال: يا معرش املسـلمني، اصطلحوا عـىل رجل منكم، قالوا: أنت. قـال: ما أنا بفاعل، 

ا).  ©فاصطلح الناس عىل خالد بن الوليد، فلام أخذ الراية قاتل قتاالً مريرً ª « ¬  ® ¯ °
قـال احلافـظ ابن حجر يف (اإلصابـة يف متييز الصحابـة) (١٩٠/١) ط.دار العلوم 

احلديثة: (احلادثة رواها ابن منده من حديث أيب اليرس بإسناد ضعيف).
© رواية ابن إسحاق عن عروة أن الناس قد صاحوا يف وجوههم ملا عادوا إىل  Æ Ç È É Ê
=fiÂ·’ÿË=á^àÕÿ_f=^ÈåÎÿ» :0 املدينة (يا فرار فررتم يف سـبيل اهللا فقال الرسـول

.«!^=Ú_è=„d=á^à’ÿ^



١٦٩
قـال ابـن كثـري يف (البدايـة) (٢٤٨/٤): (وهـذا مرسـل مـن هـذا الوجـه، وفيـه 

غرابة...).
قال األلباين يف (دفاع عن احلديث والسرية) ص [٣١]: (هذا منكر بل باطل ظاهر 
البطـالن إذ كيـف يعقل أن يقابل اجليـش املنترص مع قلة عدده وعـدده عىل جيش الروم 
املتفـوق عليهم يف العدد والعـدد أضعافًا مضاعفة كيف يعقل أن يقابل هؤالء من الناس 
املؤمنني بحثو الرتاب يف وجوههم ورميهم بالفرار من اجلهاد وهم مل يفروا بل ثبتوا ثبوت 
=ÔÍ^àÿ^=Ü~`=kv=KKK» :األبطـال حتى نرصهم اهللا وفتـح عليهم كام يف حديث البخـاري

.«fiÂÎŸƒ=!^=ykÃ=kv=!^=œÈÎã=‚‹=ŒÎã

 ومن العجائب أن الدكتور بعد أن ذكر هذا احلديث الصحيح وأتبعه بقوله: 
ا). فإنه مع ذلك   (وهـذا احلديـث يدل كـام تر أن اهللا أيد املسـلمني بالنرص أخـريً

أورد هذه الزيادة املنكرة فقال(٢/ ١٨٠): 
 (وأما سبب قول الناس للمسلمني بعد رجوعهم إىل املدينة: يا فرار... فهو أهنم مل 

يتبعوا الروم ومن معهم يف هزيمتهم...) 
ا ثم إن التأويل فرع التصحيـح كام هو مقرر يف  =W€È|||—·Ã إن هـذا التأويل بعيد جـد¥
(األصول) فهال أثبت هذه الرواية يا فضيلة الدكتور حتى يسوغ لك أن تتأوهلا لتقيض به 
عىل هذا املعنى املسـتنكر الظاهر منها؟ وإال فالواقع أن األمر كام تقول العامة: هذا امليت 

ال يستحق هذا العزاء....).
Öانظر: «ما شاع ومل يثبت يف السرية» للعوشن ص(١٨٣-١٨٤). z � � Ô � V × P Q   ] M F � = �

–WÊ|||ÿÈ=(...وأرسع عمـرو بـن سـامل اخلزاعـي، فخـرج حتـى قدم عىل رسـول اهللا 
0 املدينة، فوقف عليه، وهو جالس يف املسجد بني ظهراين الناس فقال:



١٧٠
^ !Ñ||||| (›||||| % '® =-Ñ||||| #è_|||||%‡ =Ï|||||||(‡d = (i%á =_|||||%Í^ %Ñ|||||%Ÿ||||| $j% $̊ ^=#Ê|||||Î|||||#f%̀ %Ë=_|||%·|||Î|||#f%̀= %Œ|||| $Ÿ|||| #v

^ !Ñ|||||#ÿ^%Ë=_|||(·||| '‘%Ë=^ !Ñ|||||| $ÿ'Ë= $fi||'k|| $·|| '‘= $Ñ|||| %–^ %Ñ|||%Í= $«#ä|||| $·||||%‡= $fi|||%Ÿ||| %Ã=_|||%·||| $›|||%Ÿ||| $ã%̀= %l||| (›||| 'n

^ %Ñ%k $ƒ%̀ =^!à|| $î||%‡ ='!^ =◊^ %Ñ|||| %‰ = $à|| 'î||$‡_|| %Ã^%É %Ñ|||||| %‹ =^È|||||'j$a|||||%Í =#!^ =%É_||||%g|||| #ƒ ='«$É^%Ë

^%É(à||||||| % %°= $Ñ||||| %– =#!^ = '€È|||||||| 'ã%á = $fi||| #Â|||Î||| #Ã^ %Ñ|||(f%à|||%j ='Ê|||| 'Â|||| $r%Ë=_|| !Õ|| $å|| %~= %fi|||Î||| #ã= $„d

^ !Ñ#f $ä '‹ =Ì#à||| $ %≠ =#à $w%g$ÿ_ %‘ = *“%Ÿ$Î%Ã = #Ω^ %Ñ||| #ƒ $È||| %›||| $ÿ^ =◊È||| 'Õ|||%Ÿ||| $~%̀ =_||| !ê||| $Í%à||| '– = („d

^ %Ñ||| (‘%È||| '›||||||| $ÿ^=÷|| %–_||%o||Î|| #‹=^È||| 'ò||| %—|||%‡%Ë^ %Ñ||||| (ì'á=*Ú^ %Ñ|||||| %‘=Ï||| #Ã=Ï|||#ÿ=^È|||'Ÿ||| %≈||| %r%Ë

^ !Ñ||||| %v%̀ =È|||||| 'ƒ$É%̀ =l||| $å|||%ÿ = $„%̀ =^È||||| '›||||| %ƒ%â%Ë^%É %Ñ||||||||||| %ƒ = (⁄|||||||||||||||| %–%̀ %Ë = (€%Ö%̀ = $fi||||||||||||| '‰%Ë

^ !Ñ||| (s||| '‰=#4||||#j%È|||| $ÿ_||||#f=_|||%‡È|||'k|||(Î|||%f= $fi||||| '‰^ %Ñ|||||| (s|||||| 'ã%Ë=_|||||| !≈|||||| (‘'á=_|||||%‡È|||||'Ÿ||||| %k||||| %–%Ë

فقال رسـول اهللا fiÿ_ã=‚f=Ëà›ƒ=_Í=màî‡» :0»، ثم عرضت له سحابة 
....«h≈‘=Ï·f=àî·f=⁄Âkåkÿ=Ôf_wåÿ^=ÁÜ‰=„d» :من السامء، فقال

© ضعيف. ª « ¬  ® ¯ °
أخرجه ابن إسـحاق (ابن هشام ٢/ ٣٩٥) بدون إسناد، وابن سعد يف (الطبقات) 

(٢/ ١٣٤)، بدون إسناد والطربي يف (تارخيه) (٣/ ٤٥).
وأخرجـه الطرباين يف (الكبـري) (٢٣/ ٤٣٣)، ويف (الصغري) (٢/ ٧٣- ٧٥) من 
حديـث ميمونة بنت احلارث نحوه، إال أن فيه: حييى بن سـليامن بن نضلة وهو ضعيف، 

كام قال اهليثمي يف (املجمع) (٦/ ١٦٣- ١٦٤).
قـال األلبـاين يف ختريـج  (فقـه السـرية) ص [٣٧٣]: (ضعيـف. رواه ابـن هشـام 
(٢٦٥/٢) وابن جرير(٣٢٤/٢-٣٢٥) عن ابن إسحاق بدون إسناد، ووصله الطرباين 
يف (املعجـم الصغـري)، ص [٢٠٢] وكـذا يف (الكبـري) من حديث ميمونـة بنت احلارث 

 بإسناد ضعيف).



١٧١ Ô | { M F T R � > M z D I R L M F � M ` ¸ A Ù I K ; > ± � � N �
–WÊÿÈ=(وقدم أبو سـفيان املدينة، فدخل عىل ابنته أم حبيبة، فلام ذهب ليجلس عىل 
فـراش رسـول اهللا 0 طوته عنه، فقال: يا بنيـة، أرغبت يب عن هذا الفراش، أم 
رغبت به عني؟ قالت: بل هو فراش رسول اهللا0، وأنت رجل مرشك نجس. 

فقال: واهللا لقد أصابك بعدي رش).
© ضعيف. ª « ¬  ® ¯ °

قال األلباين يف (فقه السرية) ص [٣٧٣]: (ضعيف. رواه ابن إسحاق بدون إسناد، 
Áكام يف (سرية ابن هشام) (٢٦٥/٢) وابن جرير(٣٢٥/٢-٣٢٦). ; ± } ¢ F z M Q ; � � Q P Q   ] | M · > � � M F

–WÊ|||ÿÈ=(يؤخذ من رواية الطرباين أن رسـول اهللا 0 أمر عائشـة- قبل أن 
يـأيت إليـه خرب نقض امليثاق بثالثة أيام - أن جتهزه، وال يعلم أحد، فدخل عليها أبو بكر، 
فقـال: يابنيـة، ما هذا اجلهـاز؟ قالت: واهللا مـا أدري. فقال: واهللا ما هـذا زمان غزو بني 
األصفر، فأين يريد رسـول اهللا؟ قالت: واهللا ال علم يل، ويف صباح الثالثة جاء عمرو بن 
ا... األبيات. فعلم الناس  سـامل اخلزاعي يف أربعني راكبًا، وارجتز: يا رب إين ناشـد حممدً
بنقـض امليثاق، وبعد عمرو جاء بديل، ثم أبو سـفيان، وتأكـد عند الناس اخلرب، فأمرهم 
=„ÈÎ≈ÿ =̂Ü~=fiÂ(Ÿÿ^» :رسـول اهللا 0 باجلهاز، وأعلمهم أنه سـائر إىل مكة، وقال

.«_‰É˙f=ÏÃ=_Âk…g‡=kv=ëÍà–=‚ƒ=á_g~˚^Ë

© ضعيف. ª « ¬  ® ¯ °
(ضعيف. رواه ابن إسحاق بدون إسناد، ومعناه يف حديث ميمونة املخرج آنفا). 

قاله األلباين يف ختريج (فقه السرية) ص [٣٧٤].



١٧٢z � � � � @ ² A � � I U � � � ¢ F H > � M F
–WÊÿÈ=(ولعرش خلون من شهر رمضان املبارك ٨ هـ، غادر رسول اهللا 0 
، واسـتخلف عىل املدينة ـا إىل مكـة، يف عرشة آالف مـن الصحابة  املدينـة متجهً

م الغفاري. هْ أبا رُ
ـة - أو فوق ذلـك - لقيه عمه العباس بن عبـد املطلب، وكان قد  فَ وملـا كان باجلُحْ

ا). خرج بأهله وعياله مسلامً مهاجرً
قال العمري يف (السـرية الصحيحة) (٤٧٦/٢): (العباس قد أسلم قبل  © ª « ¬  ® ¯ °
فتـح خيـرب كام يف (املصنف) وأمحد يف (املسـند). وقال ابن كثري: هذا اإلسـناد عىل رشط 
الشـيخني ومل خيرجـه أحد من أصحاب الكتب السـتة سـو النسـائي. وردت روايات 

Úضعيفة تبني إسالمه قبل بدر، بل قبل اهلجرة إىل املدينة). Û � Ü� ³ ¨ N U � � � ¢ F H > � M F
–WÊÿÈ (أما رسـول اهللا 0 فمىض حتى انتهي إىل ذي طو - وكان يضع 
ـا هللا حـني رأ ما أكرمه اهللا بـه من الفتح، حتى أن شـعر حليته ليكاد يمس  رأسـه تواضعً

واسطة الرحل).
© ضعيف. ª « ¬  ® ¯ °

˚Ï|||‡_gÿ=يف ختريـج (فقـه السـرية) ص [٣٩٢]: (ضعيـف؛ رواه ابن هشـام  =̂€_|||–
. ووصلـه احلاكم  (٢٦٩/٢) عـن ابـن إسـحاق: حدثنـي عبـد اهللا بـن أيب بكر مرسـالً
(٤٧/٣) وكذا أبو يعىل من حديث أنس بنحوه. وقال احلاكم: صحيح عىل رشط مسلم. 
وأقره الذهبي! وهو من أوهامهام؛ فإن يف سـنده عبداهللا بن أيب بكر املقدمي وهو ضعيف 
كـام قـال ابن عدي ثم سـاق له هذا احلديث كـام يف (امليزان)، وهـذا املقدمي غري عبد اهللا 



١٧٣
ابن أيب بكر شـيخ ابن إسـحاق؛ فإن هذا متأخر من طبقة اإلمام أمحد؛ وذاك تابعي صغري 

�يروي عن أنس  وهو ثقة). � > M F � � > | C � I A Ã ½ �
ا، أخ كريم  –WÊÿÈ=(ثم قال: «fi’f=⁄ƒ_Ã=Ï‡`=„Ëàj=_‹=ëÍà–=àê≈‹=_Í\» قالوا: خريً
وابـن أخ كريـم، قـال: (فإين أقول لكم كام قال يوسـف إلخوتـه: [  ے  ¡  ¢]  

¼اذهبوا فأنتم الطلقاء). | ^ � � M ` Â > = M F ¾ ; � ± �
–WÊÿÈ=(ثم جلس رسـول اهللا 0 يف املسجد فقام إليه عيل  ومفتاح 
الكعبـة يف يـده فقال: امجع لنا احلجابة مع السـقاية، صىل اهللا عليك - ويف رواية أن الذي 
قال ذلك هو العباس- فقال رسـول اهللا ÔwŸù=‚f=„_›oƒ=‚Í`» :0\». فدعي 
Ú_ÃËË=àf=flÈÍ=flÈÎÿ»، ويف رواية ابن سـعد يف  =̂I„_|||›oƒ=_Í=÷v_kÕ‹=◊_‰» :لـه، فقـال لـه
=˘d=fi’·‹=_Âƒä·Í= =̆IÓÑÿ_j=ÓÑ|||ÿ_~=_‰ËÜ~» :الطبقـات: أنـه قال له حني دفع املفتاح إليه
=lÎgÿ^=^Ü‰=‚‹=fi’Îÿd=⁄|||îÍ=_›‹=^ÈŸ’Ã=IÊkÎf=Ÿƒ=fi’·‹ak|||ã^=!^=„d=„_›oƒ=_Í=Ifi|||ÿ_¿

.«œËà≈›ÿ_f

© القصة بالرغم من شهرهتا يف كتب السرية ال تثبت بإسناد صحيح. ª « ¬  ® ¯ °
قال األلباين يف (السلسلة الضعيفة) حديث رقم [١١٦٣]: 

(ضعيف. رواه ابن إسحاق يف (السرية) (٣١/٤- ٣٢)، وعنه الطربي يف (التاريخ)  
(١٢٠/٣) قال: فحدثني بعض أهل العلم فذكره...

ونقله احلافظ ابن كثري يف (البداية والنهاية) (٣٠٠/٤- ٣٠١) ساكتًا عليه.



١٧٤
وهذا سـند ضعيف مرسـل؛ ألن شيخ ابن إسـحاق فيه مل يسم، فهو جمهول. ثم هو 
ا من الصحابة، بـل هو يروي عن التابعني  ليـس صحابيًا، ألن ابن إسـحاق مل يدرك أحدً

وأقرانه، فهو مرسل أومعضل).
ـا يف (فقـه السـرية) ص [٣٨٢]: (ضعيـف؛ رواه ابن إسـحاق معضالً  وقـال أيضً
 كـام يف (ابن هشـام) (٢٧٤/٢)؛ وقد ذكره الغزايل يف (اإلحيـاء) (١٥٨/٣) من حديث

أيب هريـرة دون قولـه: (اذهبـوا) وقال احلافظ العراقـي يف خترجيـه (رواه ابن اجلوزي يف 
(الوفـاء) مـن طريق ابـن أيب الدنيا وفيه ضعف) ثـم ذكره الغزايل من حديث سـهيل بن 

عمرو، فقال العراقي: مل أجده).
© قال احلافظ ابن كثري يف تفسري اآلية ٥٨ من سورة النساء: Æ Ç È É Ê

 (وقـد ذكـر كثـري مـن املفرسين أن هـذه اآليـة نزلت يف شـأن عثامن بـن طلحة بن

أيب طلحـة، واسـم أيب طلحـة، عبـد اهللا بن عبد العز بـن عثامن بن عبد الـدار بن قيص 
 ابـن كالب القـريش العبدري، حاجـب الكعبة املعظمة، وهو ابن عم شـيبة بن عثامن بن
ابـة  يف نسـله إىل اليوم، أسـلم عثامن هـذا يف اهلدنة بني  جَ أيب طلحـة، الـذي صـارت احلِ
 صلـح احلديبيـة وفتح مكة، هو وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص، وأما عمه عثامن بن

ا. وإنـام نبهنا عىل هذا  أيب طلحـة، فـكان معه لواء املرشكـني يوم أحد، وقتـل يومئذٍ كافرً
ا من املفرسين قد يشـتبه عليه هذا هبذا، وسـبب نزوهلا فيه ملا أخذ منه  النسـب؛ ألن كثريً

Aرسول اهللا 0 مفتاح الكعبة يوم الفتح، ثم رده عليه). > L C � N z M ; ¹ V Q Ä z > � � � N K F � ± Ý � � � `
–WÊÿÈ=(وكان فضالة رجالً جريئًا جاء إىل رسول اهللا 0، وهو يف الطواف؛ 

ليقتله، فأخرب الرسول 0 بام يف نفسه فأسلم).
© حديث ضعيف: ª « ¬  ® ¯ °



١٧٥
˚Ï|||‡_gÿ يف (فقـه السـرية) ص [٣٨٣]: «حديـث ضعيف؛ رواه ابن هشـام  =̂€_|||–

z(٢٧٦/٢) بإسناد معضل».  � > = M F ¨ } �
–WÊÿÈ=«وحني فتح اهللا مكة عىل رسول اهللا 0 واملسلمني، تبني ألهل مكة 
احلق، وعلموا أن ال سبيل إىل النجاح إال اإلسالم، فأذعنوا له، واجتمعوا للبيعة، فجلس 
رسول اهللا 0 عىل الصفا يبايع الناس، وعمر بن اخلطاب أسفل منه، يأخذ عىل 

الناس فبايعوه عىل السمع والطاعة فيام استطاعوا».
البيعة عىل اإلسـالم رواه أمحد(٤١٥/٣، ١٦٨/٤) من حديث األسـود  © ª « ¬  ® ¯ °

ابن خلف وسنده حسن. 
أمـا البيعة عىل السـمع والطاعة فيام اسـتطاعوا رواها ابن جريـر (٣٢٧/٢) بدون 

إسناد، أو من حديث قتادة مرسالً والطريق إليه ضعيف.
Þانظر: ختريج (فقه السرية) لأللباين ص [٣٨٦]. � � = M F Q ; I F A � M F

 وملا اطمأن رسول اهللا 0 بعد الفتح بعث خالد بن الوليد إىل العز»=WÊÿÈ–
خلمس ليال بقني من شهر رمضان - سنة ٨ هـ - ليهدمها وكانت بنخلة، وكانت لقريش 
ومجيع بني كنانة وهي أعظم أصنامهم. وكان سـدنتها بني شـيبان، فخرج إليها خالد يف 
ـا حتى انتهـى إليها، فهدمها. وملا رجع إليها سـأله رسـول اهللا 0  ثالثـني فارسً
«‰⁄=ÙÎè=lÍ`á!_\» قال: ال. قال: «Â‹Ñ‰_Ã=_ÂÎÿd=∆rá_Ã=_Â‹ÑÂj=fiÿ=÷‡eÃ_» فرجع خالد 
متغيظًـا قد جرد سـيفه فخرجـت إليه امرأة عريانة سـوداء نارشة الرأس فجعل السـادن 
يصيـح هبا، فرضهبـا خالد فجزهلا باثنتـني، ثم رجع إىل رسـول اهللا 0 فأخربه، 

.«^ !Ñf`=fi‘É˙f=ÏÃ=Ñg≈j=„`=låÍ`=Ñ–Ë=IÒä≈ÿ^=÷Ÿj=Ifi≈‡» :فقال



١٧٦© ª « ¬  ® ¯ °
أورده ابن سـعد يف (الطبقـات)، واألزرقي يف أخبار مكـة، والطرب يف (تارخيه)، 
 وابن القيم يف (الزاد)، احلديث أخرجه النسـائي يف (التفسـري) [٥٦٧] وأبو يعىل [٩٠٢]

وأبـو نعيـم ىف (الدالئـل) [٤٦٣]، والبيهقـي (٧٧/٥) وإسـناده لـني ألجـل الوليد بن 
مجيع.

ا إذا كان املراد أهنا  WfiŸ≈ÿ=احلديـث بذكر خروج املرأة غريب جـد¥ =̂⁄‰ =̀ö|||≈f=€_|||–

عاشت بعد املوت أو أهنا من اجلن وإما أهنا كانت مما جعلها السدنة لتظهر أشياء تدل عىل 
Àحياة العز فغري بعيد واهللا تعاىل أعلم). � ; � M F P Q   ¶

ييل فقال: هم ثعلب  فَل بن معاوية الدِّ ١- قوله: (استشار رسول اهللاّ 0 نَوْ
يف جحر، إن أقمت عليه أخذته وإن تركته مل يرضك).

ا. © ضعيف جد¥ ª « ¬  ® ¯ °
ا؛ رواه الواقدي كام يف  ˚Ï|||‡_gÿ يف (فقه السـرية) ص [٣٩٨]: (ضعيف جـد¥ =̂€_|||–

(البداية) (٣٥٠/٤) وهو متهم بالكذب).
٢- قولـه: (وحينئـذ عـزم رسـول اهللاّ 0 عـىل رفـع احلصـار والرحيل، 
ا إن شـاء اهللا، فثقل عليهم وقالوا:  فأمـر عمر بن اخلطاب فـأذن يف الناس، إنا قافلون غدً
نذهب وال نفتحه؟ فقال رسول اهللا k—ÿ^=Ÿƒ=^ËÑ»^» :0_€»، فغدوا فأصاهبم 
^=Ú_|||è=„d=^!» فرسوا بذلـك وأذعنوا، وجعلوا يرحلون، !Ñ»=„ÈŸÃ_–=_‡d» :جـراح، فقال 

ورسول اهللاّ 0 يضحك).
© ضعيف: ª « ¬  ® ¯ °



١٧٧
˚Ï‡_gÿ=يف (فقه السـرية) ص [٣٩٨]: (ضعيف. ذكره ابن هشـام(٣٠٣/٢)  =̂€_–
ـا، ورواه ابن هليعة عن أيب األسـود عـن عروة. وهو مع إرسـاله  عـن ابـن إسـحاق بالغً

�ضعيف).  L | � U N � � N A > ^ ß � N � � ¡ � Q R J
–WÊÿÈ (كان من بيت الشعراء، ومن أشعر العرب، وكان هيجو النبي 0، 
فلـام انـرصف رسـول اهللاّ 0 من غـزوة الطائف سـنة ٨هـ، كتـب إىل كعب بن 
ريْ بن زهري أن رسـول اهللا 0 قتل رجاالً بمكة ممن كانوا هيجونه  زهري أخوه بُجَ
ويؤذونه، ومن بقي من شعراء قريش هربوا يف كل وجه، فإن كانت لك يف نفسك حاجة 
ا جـاء تائبًا، وإال فانج إىل نجاتك، ثم  رْ إىل رسـول اهللاّ 0، فإنه ال يقتل أحدً فَطـِ
جر بني األخوين مراسـالت ضاقت ألجلها األرض عىل كعب، وأشـفق عىل نفسـه، 
، وصـىل معه الصبح، فلام انرصف أشـار عليه  يْنَةَ هَ فجـاء املدينـة، ونزل عىل رجـل من جُ
اجلهنـي، فقـام إىل رسـول اهللاّ 0 حتـى جلس إليـه، فوضع يده يف يـده، وكان 
رسـول اهللاّ 0 ال يعرفه فقال: يا رسول اهللا، إن كعب بن زهري قد جاء ليستأمن 
، فهل أنـت قابل منه إن أنا جئتـك به؟ قال: «‡≈fi». قـال: أنا كعب بن  منـك تائبًا مسـلامً
=Ñ–=Ê‡eÃ=I÷·ƒ=ÊƒÉ» :زهـري، فوثب عليه رجل من األنصار يسـتأذن رضب عنقه، فقـال

.«ÊÎŸƒ=„_‘=_›ƒ=_ !ƒâ_‡=_!gÛ_j=Ú_r

وحينئذ أنشد كعب قصيدته املشهورة التي أوهلا:
€È'g$k %‹ =flÈ||Î||ÿ^ =:Ÿ—Ã =É_||≈||ã =l||‡_||f€È'g $’ %‹ =I %Ñ||| $Õ|||'Í =fi||ÿ =I_||| %‰%à||| $nd = -fi||&Î||%k|| '‹

قال فيها - وهو يعتذر إىل رسول اهللاّ 0، ويمدحه:
Ï||||‡Ñ||||ƒË` =!^ =€È|||||||ãá =„` =l|||Ù|||g|||‡€È‹a‹ =!^ =€È||||ãá =Ñ||·||ƒ =È||Õ||≈||ÿ^Ë

=|ÿ^=ÔŸÃ_‡=◊_ ƒ`=ÌÜÿ^=◊^Ñ‰= !̇Â‹⁄ÎîÕjË =¬|||Î|||ƒ^È|||‹ =_||Â||Î||Ã =„bà|||||–

%Ë=Ó_|||èÈ|||ÿ^=€^È|||–a|||f=Ï|||)‡ (Ü||| '~$a|||%j=˘⁄ÍË_–˚^ = &Ï|||Ã =mà||o||‘=È|||ÿË =Ih||||‡Ö`



١٧٨
Êf=flÈ||—||Í=È||ÿ=_||‹=_|| !‹_||—||‹=flÈ|||–`=Ñ||—||ÿ⁄ÎÕÿ^ =∆›åÍ =È||ÿ =_||‹ =∆||›||ã`Ë =Òá`

Êÿ =„È||||’||||Í =„` =˘d =Ñ||||ƒà||||Í =⁄|||¡|||ÿ⁄ÍÈ·j =!^ =„Öe||||||f =€È||||ãà||||ÿ^ =‚||||‹

Êƒâ_‡` =_|||‹ =<||Î||∑ =l|||≈|||óË =||k||v⁄Î—ÿ^ =ÊŸÎ– =m_›—‡ =ÌÖ =Œ||‘ =Ï||Ã

Ê›Ÿ‘` =Öd =ÌÑ|||·|||ƒ =œÈ|||||~` =È||Â||Ÿ||Ã€ÈÙå‹Ë =iÈ|||å|||·|||‹ =÷|||||‡d =W⁄||||Î||||–Ë

ÓáÑ©=úá˚^ =Ú^àòf =fi…Îó =‚‹⁄Î»=Ê|||||‡ËÉ=⁄||Î||»=à||o||ƒ=‚|| ||f=Ï|||Ã

Êf =Ú_||ò||k||å||Í =áÈ|||·|||ÿ =€È||||ãà||||ÿ^ =„d€ÈŸå‹ =!^ =œÈ|||Î|||ã =‚||||‹ =Ñ||·||Â||‹

ثـم مـدح املهاجرين من قريش؛ ألهنم مل يكن تكلـم منهم رجل يف كعب حني جاء 
إال بخـري، وعـرض يف أثناء مدحهم عىل األنصار السـتئذان رجل منهم يف رضب عنقه، 

قال:
fiÂ›î≈Í=#à $‰/äÿ =̂€_›§ =̂Ï $ê %‹=„Èê∑⁄Î#f_%·&kÿ^ ='ÉÈ||| /å|||ÿ^ =É&à||||| %ƒ =^Öd = -i$à||||| %ó

فلام أسلم وحسن إسالمه مدح األنصار يف قصيدة له، وتدارك ما كان قد فرط منه 
يف شأهنم، قال يف تلك القصيدة:

$€%ä||||%Í=˙||Ã=Ó_||Î||•^='fl%à||||| %‘=Áà|||ã=‚||‹á_î‡˚^ =Ïwÿ_ì =‚||‹ = *h||%·|| $—|| #‹ =Ï||Ã

àf_‘=‚||ƒ=^!à|||f_|||‘=flá_|||’|||ª^=^È||||náË=Eá_||||Î||||~˚^ =È|||·|||f =fi||||‰ =á_|||Î|||Ä|||ÿ^ =„d

© ال تصح. ª « ¬  ® ¯ °
قال ابن كثري يف (البداية والنهاية) (٣٧٤/٤) ط.مكتبة املعارف بريوت: (هذا من 
ا، ولكن مل أر ذلك يف يشء من هذه الكتب املشهورة بإسناد أرتضيه،  األمور املشهورة جد¥
يَ أن رسـول اهللا 0 قال له ملا قال بانت سـعاد: ومن سعاد؟  وِ فاهللا أعلم، وقد رُ
قـال: زوجتـي يا رسـول اهللا. قال:مل تبن. ولكن مل يصح ذلـك، وكأنه عىل ذلك توهم أن 

بإسالمه تبني امرأته، والظاهر أنه إنام أراد البينونة احلسية ال احلكمية، واهللا تعاىل أعلم) 
قال الشـوكاين يف (نيـل األوطـار) (١٦٦/٢): (قال العراقي: وهـذه القصيدة قد 
رويناهـا مـن طـرق ال يصح منها يشء، وذكرها ابن إسـحاق بسـند منقطـع وعىل تقدير 



١٧٩
ثبوت هذه القصيدة عن كعب وإنشـادها بني يدي النبي 0 يف املسـجد أوغريه 

فليس فيها مدح اخلمر وإنام فيها مدح ريقها وتشبيهه بالراح).
 قال احلافظ يف (النتائج) (١/ ٣٠٦):(غريب تفرد به إبراهيم بن املنذر هبذا اإلسناد). 

 وقد ضعفها:

 ١- الشيخ نارص الفهد يف رسالة خاصة هبا.

٢- الشـيخ عبـد العزيـز املانـع، يف جملـة املجمـع العلمـي العراقـي، جملـد [٣٣] رجب 
١٤٠٣هـ 

إبريـل ١٩٧١م.  البريوتيـة، عـدد   ٣- الشـيخ سـعدي أبـو حبيـب يف جملـة األديـب 
ح بعض أهل العلم هذه القصيدة منهم:  ومع ذلك فقد صحَّ

١- الشيخ: إسامعيل األنصاري  يف رسالةٍ له مطبوعة. 
٢- الشـيخ: سـعود النفيسـان يف رسـالة أسـامها: (توثيـق بانـت سـعاد يف املتن 

Pواإلسناد)، ط. مكتبة الرشد، ١٤٢٠ هـ. Û S F Û   ºV U D N R V Q
–WÊ|||ÿÈ=(قـدم هـذا الوفد سـنة ٩هــ بعـد مرجعه 0 مـن تبـوك، قدم يف 
بضعـة عرش رجالً جاءوا مقرين باإلسـالم، وشـكوا جدب بالدهم، فصعد رسـول اهللا 
=à|||ê‡^Ë=I÷›Û_ÂfË=◊É˙f=“|||ã^=fiÂŸÿ^» :0 املنرب، فرفع يديه واستسـقى، وقال
=I_ !≈|||ã^Ë=_ !—%g %ù=I_ !≈Í#à %‹=_!ÙÍà‹=I_!oÎ #… '‹=_!o$Î %»=_·—|||ã^=fiÂŸÿ^=IlÎ›ÿ^=◊ÑŸf=Ï||| $v`Ë=I÷|||k›vá
=”%à %»=˘Ë=fl $Ñ %‰˘Ë=Ii^Üƒ=_Î—ã=˘=IÔ›vá=_Î—ã=fiÂ(Ÿÿ^=Iá_ó=àÎ»=_ !≈Ã_‡=I⁄rb=àÎ»= !̇r_ƒ

.«Ú^Ñƒ˚^=Ÿƒ=_‡àî‡^Ë=IpÎ…ÿ^=_·—ã^=fiÂ(Ÿÿ^=I“ $w %‹=˘Ë© ª « ¬  ® ¯ °
قال احلافظ ابن امللقن يف (البدر املنري) (١٦٥/٥) ط. دار اهلجرة، األوىل ١٤٢٥هـ: 
اتِم: واملرسـل  الَ ابْن (أيب) حَ ، قَ سـالً رْ طَّأ) مُ الك يفِ (املُوَ اهُ مَ وَ رَ ، وَ الً تَّصِ د مُ اوُ ـُو دَ اهُ أَب وَ (رَ

أصح. 



١٨٠
لِح، ضعفه ابْن معِني ،  يْ وَ وَ صُ هُ يّ وَ اعِ يلّ بن قادم اخلُزَ لِك عَ عَ ذَ ـنَاده مَ يفِ إِسْ –WlŸ=وَ
ا  ذَ يثه هَ دِ حَ وظَة - وَ ْفُ ريّ غري حمَ ـن الثَّوْ ا عَ اهَ وَ ادِيث رَ يْهِ أَحَ لَ د : نقمت عَ ـُو) أَمحْ ـالَ (أَب قَ وَ
َن  محْ وَ عبد الرَّ نـهُ هُ يث . قلت : والراوي عَ نكـر احلَدِ الَ ابْن سـعد : مُ قَ نـهُ ، فاعلمـه - وَ عَ
ون  ارُ ـى بن هَ وسَ انَ مُ كَ يْهِ ، وَ لَ تَابع عَ الَ ابْن عدي : حدث بِامَ الَ يُ ور ، قَ نْصُ د بن مَ َمَّ ابن حمُ

.( يّ وِ قَ يْسَ بِالْ ريه : لَ غَ الَ الدار قطني وَ قَ يرضاه . وَ
وحسـنه النووي يف (خالصة األحكام) (٨٨٠/٢) ط.مؤسسـة الرسـالة.األوىل. 

١٤١٨هـ حديث رقم [٣١١٥]. 
وحسنه األلباين يف (املشكاة) حديث رقم [١٥٠٦]. 

àواألرناؤوط يف (زاد املعاد) (١٥٤/٣). á > � R V Q
=ià≈ÿ^=‚|||‹=⁄rá=Ïÿ=à|||‘Ö=_‹» :وقـال رسـول اهللاّ 0 عـن زيد) WÊ|||ÿÈ–
=_‹=⁄‘=ÊŸgÍ=fiÿ=Ê‡eÃ=I⁄|||ÎÄÿ =̂ÑÍâ=˘d=IÊÎÃ=€_—Í=_‹=„ËÉ=Ê|||kÍ`á=˘d=Ï‡Ú_r=fi|||n=I⁄|||òÕf

ÊÎÃ»، وسامه زيد اخلري).
^W“ÎŸ≈kÿ ضعيف:

احلديـث يف كتـب السـري والرتاجم ىف ترمجـة زيد وهـي رواية ضعيفـة ذكرها ابن 
إسحاق بغري إسناد وذكرها هشام بن الكلبى بإسناد جمهول كام قال احلافظ ىف (اإلصابة) 

¤(٥٧٢/١) برقم [٢٩٤١]. F T � M F z � �
ا، فقد روي أبو داود بإسـناد حسـن  –WÊÿÈ=(وقد خطب يف بعض أيام الترشيق أيضً
=çÎÿ`» :انَ قالت: خطبنا رسـول اهللا 0 يوم الرءوس، فقال بْهَ اءِ بنت نَ عـن رسَّ



١٨١
‰Íàêkÿ^=fl_Í`=æãË`=^Ü“». وكانت خطبته يف هذا اليوم مثل خطبته يوم النحر، ووقعت 

هذه اخلطبة عقب نزول سورة النرص).
قال يف اهلامش: أبو داود: باب أي يوم خيطب بمنى (٢٦٩/١).

© ضعيف. ª « ¬  ® ¯ °
رواه أبـو داود، كتـاب (املناسـك)، بـاب أي يـوم خيطـب بمنـى، حديـث رقـم 
[١٩٥٣] قال: حدثنا حممد بن بشـار، حدثنا أبو عاصم، حدثنا ربيعة بن عبد الرمحن بن 

 حصـني، حدثتني جـديت رساء بنت نبهان -وكانت ربة بيـت يف اجلاهلية- قالت: خطبنا
رسـول اهللا 0 يوم الرءوس فقال: أي يوم هذا؟ قلنا: اهللا ورسـوله أعلم؟ قال: 
أليس أوسـط أيام الترشيق؟ قال أبو داود: وكذلك قال عم أيب حرة الرقايش: إنه خطب 

أوسط أيام الترشيق.
قـال األلبـاين يف (ضعيف أيب داود) حديـث رقم [٣٣٥]: (وهذا إسـناد ضعيف؛ 
ربيعـة هذا- وهـو: الغنوي- قال الذهبي يف (امليزان): «تابعـي فيه جهالة، عن جدة له- 
اسـمها: رساء بنـت نيهان-، ال يعرفان إال يف حديث عنـد أيب عاصم، عنه يف اخلطبة يوم 
الرؤوس. نعم لرساء حديث [آخر] يف قتل احلية، روته عنها جمهولة، اسـمها ساكنة بنت 

اجلعد».
واحلديـث أخرجه ابن سـعد يف (الطبقـات) (٣١٠/٨): أخربنا الضحاك بن خملد 

أبو عاصم... به.
وأخرجه البخاري يف (التاريـخ) (٩٧٧/٢٨٧/١/٢)، والبيهقي (١٥١/٥) من 

طريق أخر عن أيب عاصم... به.
–|||_€=`WÉË^É=È|||f «وكذلـك قـال عـم أيب حـرة الرقـايش: إنـه خطـب أوسـط أيـامِ 

.« الترشيقِ



١٨٢
(قلت: وصله اإلمام أمحد بسند فيه عيل بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف).

قلت: وصله اإلمام أمحد (٧٢/٥- ٧٣) من طريق محاد بن سـلمة: أنا عيل بن زيد 
ا بزمام ناقة رسـول اهللا 0 يف  عـن أيب حـرة الرقـايش عن عمه قال: كنـت آخذً
أوسـط أيام الترشيق أذود الناس عنه، فقـال: «`KKKé_·ÿ^=_ÂÍ» فذكر خطبته 0 

بطوهلا.
ا منها يف «باب يف رضب النساء» من (النكاح) وعيل  ا يسريً وقد أخرج املصنف طرفً

�ابن زيد- وهو ابن جدعان- ضعيف). I T � � M F � � � �
يع، فاستغفر هلم، وقال:  –WÊÿÈ (وخرج ليلة - يف منتصفها - إىل البَقِ

=é_·ÿ^=ygì`=_›f=ÊÎÃ=fi|||kwgì`=_‹=fi’ÿ= %‚ $Â%Î#ÿ=Iàf_—›ÿ^=⁄‰`=_|||Í=fi’ÎŸƒ=fl˙|||åÿ^»
 ،«ÿË˚ =̂‚‹=àè=Óà~˝^Ë=I_ÂÿË =̀_‰à~b=∆gkÍ=IfiŸ¡›ÿ =̂⁄ÎŸÿ =̂∆ —‘=‚kÕÿ =̂lŸg– =̀IÊÎÃ

.«„È—v˙ÿ=fi’f=_‡d» : وبرشهم قائالً
© ضعيف. ª « ¬  ® ¯ °

–_€=^˚Ï‡_gÿ يف (الضعيفة) حديث رقم [٦٤٤٧]: (ضعيف. أخرجه ابن إسحاق 
يف (السرية) (٣٢٠/٤)، ومن طريقه البخاري يف (كنى التاريخ) (٧٣- ٧٤)، والدارمي 
(٣٦/١- ٣٧)، والـدواليب يف (الكنـى) (٥٧/١)، واحلاكـم (٥٥/٣)، والبيهقـي يف 
(دالئـل النبـوة) (١٦٢/٧- ١٦٣)، وأمحـد (٣٨٩/٣)، والبـزار (٨٦٣/٤٠٨/١)- 
ا-، والطرباين يف (املعجم الكبري) (٣٤٦/٢٢- ٣٤٧)- بتاممه-، كلهم من طريق  خمترصً
مِ بْنِ ىلَ احلَكَ ـوْ - مَ ٍ بَريْ بَيْدِ بْنُ جُ ُّ عـن عُ بْيلِ عَ رَ الْ مَ بْدُ اهللا بْـنُ عُ نِي عَ ثَ دَّ ابن إسـحاق قـال: حَ

 : الَ ـولِ اهللا 0 قَ سُ ىلَ رَ وْ ِبَةَ مَ هيْ وَ نْ أَيبِ مُ و، عَ ـرٍ مْ بْدِ اهللا بْنِ عَ ـنْ عَ - عَ ـاصِ عَ أَيبِ الْ
لِ  َهْ رَ ألِ فَ تَغْ :... فذكره، وزاد: ثُمَّ اسْ الَ قَ ، فَ يْلِ فِ اللَّ وْ نْ جَ ولُ اهللا0 مِ سُ ثَنِي رَ عَ بَ



١٨٣
. وقال احلاكم:  هُ اهللا فِيهِ ي قبَضَ ذِ عه الَّ جَ ول اهللاَِّ 0 وَ سُ . فَبدأ برَ فَ َ يعِ ثُمَّ انْرصَ بَقِ الْ

«هذا حديث صحيح عىل رشط مسلم، إال أنه عجب هبذا اإلسناد، فقد حدثناه...».
ثم ساق إسناده من طريق يونس بن بكري عن ابن إسحاق قال: حدثني عبد اهللا بن 
ربيعـة عـن عبيد بن عبد احلكم عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص... نحوه. وسـكت عنه 

الذهبي، وهو متعقب من وجوه: 
W‚Îggåÿ ،أن تصحيحه إياه عىل رشط مسلم وهم J€Ë˚^

`J_›‰Ñv أنه وقع عنده شـيخ ابن إسـحاق: (عبيد اهللا بـن عمر بن حفص)..وهو 
العمري املصغر، وهو وهم منه أو من أحد رواته، ملخالفته ملا يف (السرية)، ولكل املصادر 
املذكـورة، فإنه فيها -كام رأيت -، (عبد اهللا بـن عمر)، أي: املكرب، وهذا ضعيف، وذاك 
(الصغري) ثقة. وإن مما يؤكد الوهم عنده من طريق عمر بن عبد الوهاب الرياحي، وهي 

ا (١٦٣/٧) لكن قال: (عبد اهللا بن عمر) فوافق رواية اجلامعة. عند البيهقي أيضً
Jà|||~˝^Ë أن عبيـد بـن جبـري، وقـع عنـده: (عبيـد بـن حنـني) وكذلـك وقـع يف 
 بعـض املصـادر املذكـورة كالبخاري وغـريه، فتوهم احلاكـم أنه: (عبيد بـن حنني املدين

أبو عبد اهللا).. وليس به، فإن هذا موىل آل زيد بن اخلطاب، وهو ثقة من رجال الشيخني، 
ا، ألنه وثقـه وجعله من رجال  - هـذا الـذي أظن-، فـإن كان غري ذلك، فهو وهـم أيضً
مسـلم، وهو غري معروف البتة إال يف هذه الرواية، وقد اضطربوا فيها عىل وجوه سـأذكر 
بعضها، ومن ذلك اختالفهم يف ضبط اسم والد (عبيد) هذا، فقيل: (جبري)-كام تقدم-، 
ا يف رواية يونس  وقيـل (حنني)- كـام ذكرت قريبًا-، وقيل: (عبد احلكم)- كام مـىض آنفً
ابن بكري- عند احلاكم، ويف نقل احلافظ عنه يف (اإلصابة): (أبو احلكم)، وقال: «كذا فيه، 

.
والصواب: (عبيد موىل أيب احلكم) -كام تقدم -»(١)

(١) قلت: ويؤيده رواية البيهقي (١٦٣/٧) من طريق الرياحي املتقدم، ففيها: (عبيد بن جبري موىل احلكم بن 
أيب العاص).



١٨٤
وبعضهم أطلقه ومل يسم أباه، وإنام نسبه ملواله أيب احلكم. وكام أشار إىل ذلك احلافظ 
من قريب، وهي رواية الدارمي. وقد رجح احلافظ من هذه األقوال القول األول، وذكر 
أن من قال: (حنني)، فهو تصحيف، قال: «وإنام هو: (عبيد بن جبري).. بجيم وموحدة، 

ونبَّه عىل ذلك ابن فتحون».
–WlŸ=فثبت يقينًا خطأ تصحيح احلاكم هلذا احلديث عىل رشط مسلم.

^JÏ‡_oÿ^=Ê|||rÈÿ إذا عرفت مما تقدم أن الراجح يف: (عبيد) هذا أنه: (ابن جبري)، فام 
حاله يف الرواية؟

ا، وقد  ^Wi^Èsÿ أنه غري مشـهور، إىل درجة أن ابن أيب حاتم مل يذكره يف كتابه مطلقً
بَّان (١٣٥/٥)- برواية يعىل بن عطاء عنه  ذكـره البخاري (٤٤٥/١/١)- وتبعـه ابن حِ
- أعنـي: عبيـد بن جبري- عـن أيب موهيبة. وهذا يوصلنا إىل التحـدث عن وجه آخر من 

وجوه التعقب لتصحيح احلاكم، وهو:
Jp|||ÿ_oÿ االضطراب يف إسـناده، فقـد رواه احلاكم بن فضيـل: ثنا يعىل بن  =̂Ê|||rÈÿ^

عطاء عن عبيد بن جبري عن أيب موهيبة.
أخرجه أمحد (٤٨٨/٣)، والطرباين يف (املعجم الكبري) (٣٤٧/٢٢- ٣٤٨).

وهذا إسـناد حسـن إىل عبيد بـن جبري، خري من اإلسـناد السـابق لضعف عبد اهللا 
ا -، وقد  ابن عمر العمري املكرب. وقد أشـار إليه البخاري وابن حبان - كام نقلته عنه آنفً

أسقط منه: (عبد اهللا بن عمرو بن العاص).
ثـم تنبهـت لـيشء كاد أن يفوتنـي، وهـو أن حتديدي هلويـة عبد اهللا بـن عمر- أنه 
ا: (عبيد اهللا)،   العمـري املكـرب- كان نتيجة تأثـري برواية احلاكم التـي وقع فيها مصغـرً
فتنبهت لكون: (عبد اهللا بن عمر) جاء يف رواية الدارمي بزيادة يف نسـبه هكذا: (عبد اهللا 



١٨٥
ابن عمر بن عيل بن عدي)، كام جاء يف «املسـند» و»املعجم» منسـوبًا هكذا: (عبد اهللا بن 

بَيل)، فتيقنت أنه ليس: (عبد اهللا بن عمر العمري). عمر العَ
ا عن اخلطأ، وإال، فليس هو بخري من (العمري)،  أقـول هذا بيانًـا للحقيقة وتراجعً
بـل هـو جمهول العني، ال يعرف إال برواية ابن إسـحاق هذه -كام يف كتايب البخاري وابن 
أيب حاتم و(ثقات ابن حبان) (٣٦/٧). ويف نسـبه أقوال أخر جتدها يف تعليق الشـيخ 

املعلمي  عىل هذه الرتمجة يف (اجلرح والتعديل) (١٠٨/٢/٢- ١٠٩).
وثمـة نـوع آخر من االضطـراب عىل ابن إسـحاق: فقال حممد بن سـلمة عنه عن 
أيب مالـك بـن ثعلبـة بن أيب مالك عن عمر بن احلكم بن ثوبـان عن عبد اهللا بن عمرو بن 

العاص... به.
أخرجه الدواليب (٥٨/١)، وأبو نعيم يف (احللية) (٢٧/٢).

ورجالـه ثقـات، غري أيب مالك هـذا: فلم يوثقـه أحد حتى وال ابن حبـان، وذكره 
البخـاري يف (الكنـى) وكـذا ابن أيب حاتـم، من رواية ابن إسـحاق فقـط، ومل يذكرا فيه 

ا وال تعديال. جرحً
وابن إسحاق: مدلس وقد عنعن.

ـا. فقال ابن سـعد  ا أخر، ولكنها ال تسـاوي فلسً وقـد وجـدت للحديـث طريقً
(٢٠٤/٢): أخربنـا حممـد بن عمـر: حدثني إسـحاق بن حييى بن طلحة عـن عمرو بن 

شعيب عن أبيه عن جده عن أيب موهيبة موىل رسول اهللا 0 قال:...فذكره.
–Wl|||Ÿ وإسـحاق هذا ضعيف، وحممـد بن عمر - وهو: الواقـدي -: مرتوك متهم 

بالكذب.
ومـن ختاليـط (الدكتـور) البوطـي قولـه يف كتابه (فقـه السـرية) (ص ٣٣٤ - دار 
 الفكـر) يف احلاشـية: «رواه ابـن إسـحاق وابن سـعد وأمحـد يف (مسـنده)، ورو نحوه

أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عائشة»!



١٨٦
أقول: ليس عند هؤالء الثالثة وال حرف واحد من حديث عائشة، بل هو حديث 
تفرد به أبو موهيبة من بني الصحابة، فعزوه حلديث عائشة خطأ فاضح واضح من أخطاء 
الدكتور الكثرية، التي كنا قد كشفنا عن كثري منها يف نقدي إياه(١)، ولكنه يأبى ويستكرب، 

وال يرجع إىل الصواب!
ا القراء صحته بعزوه - أوالً -  وها هو اآلن يكتفي بسوقه حلديث أيب موهيبة مومهً
ا إليه ذاك العزو  إياه يف صلب الكتاب البن إسحاق وابن سعد! وأعاده يف التعليق مضيفً

الباطل!!
© من تناقض اهليثمي يف ختريج هـذا احلديث أنه قال يف (اجلنائز) (٥٩/٣):  Ë µ µ µ « Ì Í Î
، ويـأيت إن شـاء اهللا يف (الوفـاة) يف (عالمـات النبـوة)، ولفظـه عند  «رواه أمحـد مطـوالً
البزار...». فذكره، وهوخمترص - كام سـبقت اإلشـارة إىل ذلك -، وقال عقبه: «وإسـناد 
أمحـد والبـزار ضعيف»  فأصـاب. ويف (الوفـاة) قـال (٢٤/٩): «رواه أمحـد والطرباين 
بإسـنادين، ورجال أحدمها ثقات». وقد علمت: أن اإلسـناد عندمهـا واحد، مداره عىل 
(عبيد)، إال أن الرواة اختلفوا يف اسـم أبيه. ولكنه جمهول، ومل يوثقه غري ابن حبان، وهو 
ا للمحققني من احلفـاظ كالذهبي وابن عبد اهلادي  شـديد االعتـامد والثقة بتوثيقه، خالفً

³والعسقالين وغريهم). � = D M F Â > = M F
–WÊÿÈ (أم حبيبة رملة بنت أيب سـفيان، كانت حتت عبيد اهللا بن جحش، فولدت له 
حبيبة فكنيت هبا، وهاجرت معه إىل احلبشة، فارتد عبيد اهللا وتنرص، وتويف هناك، وثبتت 

أم حبيبة عىل دينها وهجرهتا...).
حتقيق دعو ردة عبيد اهللا بن جحش. © ª « ¬  ® ¯ °

(١) وهو مطبوع بعنوان «دفاع عن احلديث النبوي والسرية» يف الرد عىل جهاالت الدكتور.



١٨٧
قال أخونا الفاضل:حممد بن عبد اهللا العوشن يف كتابه (ما شاع ومل يثبت يف السرية) 

ص(٣٧-٤٢): 
(اشتهر يف كتب السرية أن عبيد اهللا بن جحش قد تنرصّ يف أرض احلبشة، وكان قد 

ته بسند صحيح؟ ؛ فهل ثبتت ردّ هاجر إليها مع زوجه أم حبيبة 
قال ابن إسحاق  يف ذكر بعض من اعتزل عبادة قريش لألصنام، وهم: ورقة 
ابـن نوفل، وعبيد اهللا بـن جحش، وعثامن بن احلويرث، وزيد بـن عمرو بن نفيل، فقال 
بعضهم لبعض: «تعلمون واهللا! ما قومكم عىل يشء. لقد أخطؤوا دين أبيهم إبراهيم، ما 
حجر نطيف بــه؛ ال يسـمع وال يبرص، وال يرضّ وال ينفع؟! التمسـوا ألنفسـكم؛ فإنكم 
واهللا! مـا أنتم عىل يشء. فتفرقوا يف البلدان يلتمسـون احلنيفية، ديـن أبيهم إبراهيم، فأما 
ورقة بن نوفـل فاستحـكم يف النصـرانيــة... وأمـا عبيـد اهللا بن جحش فأقام عىل ما هو 
عليه من االلتباس حتى أسـلم، ثم هاجر مع املسـلمني إىل احلبشـة، ومعه امرأته أم حبيبة 

بنت أيب سفيان مسلمة، فلام قدمها تنرصّ وفارق اإلسالم، حتى هلك هناك نرصانيًا».
ثـم قال ابن إسـحاق: «فحدثنـي حممد بن جعفر بـن الزبري قـال: كان عبيد اهللا بن 
جحــش - حني تنرصَّ - يمر بأصحاب رسـول اهللا 0  وهم هنالك من أرض 
حنـا وصأصأتـم؛ أي أبرصنـا، وأنتم تلتمسـون البـرص ومل تبرصوا  احلبشـة، فيقـول: فقّ

.
بعد»(١)

وشـيخ ابن إسـحاق هنا حممد بن جعفر بن الزبري بن العوام، وهو ثقة، مات سـنة 
بضـع عـرشة ومائـة، من الطبقة السادسـة، وهي طبقـة مل يثبت ألحد منها لقـاء أحد من 

الصحابة، فاخلرب مرسل. 

(١) «الروض األنف»، (٢ /٣٤٧).



١٨٨
ثم ذكره - ابن إسـحاق - يف قدوم جعفر بن أيب طالب من احلبشـة فقال: «حدثني 
 ، حممد بن جعفر بن الزبري عن عروة قال: «خرج عبيد اهللا بن جحش مع املسـلمني مسلامً
، قال: فكان إذا مر باملسـلمني...»(١)، وذكر نحو ما سـبق.  فلام قدم أرض احلبشـة تنرصَّ

وهذا سند صحيح لكنه مرسل، وهو أصحّ ما ورد يف تنرصُّ عبيد اهللا بن جحش.
فقال: «ثـم تزوج  ـا يف تـزوج النبـي 0  أم حبيبــة  وذكـره أيضً
رسـول اهللا 0  بعد زينب، أم حبيبة بنت أيب سـفيان، وكانت قبله عند عبد اهللا 
[عبيد اهللا] بن جحش.. فامت عنها بأرض احلبشـة، وقد تنرص بعد إسـالمه»(٢)، واخلرب 

هنا بدون إسناد.
ورو القصة ابن سـعد يف (الطبقات) فقال: «أخربنا حممد بن عمر حدثنا عبد اهللا 
ابن عمرو بن زهري عن إسـامعيل بن عمرو بن ســعيد بن العاص قال: قالت أم حبيـبة: 
رأيـت يف النــوم عبيد اهللا بن جحش زوجي بأسـوأ صورة وأشـوهها، ففزعت، فقلت: 
تغـريتْ واهللا حالـه! فإذا هو يقول حيث أصبح: يا أم حبيبـة! إين نظرت يف الدين فلم أرَ 
ا من النرصانية، وكنت قد دنت هبـا، ثم دخلت يف دين حممد، ثم قد رجعت إىل  ا خريً دينـً
النرصانية. فقلت: واهللا! ما خري لك. وأخربتُه بالرؤيا التي رأيت له فلم حيفل هبا، وأكبّ 
ا يف ذكر عدد أزواج النبي 0، فقال عند  عـىل اخلمر حتى مات»(٣)، ورواه أيضً
: «وكانت قبل رسـول اهللا 0  عند عبيد اهللا ابن جحش،  ذكر أم حبيبة 
، فامت هناك عىل النرصانية»(٤)،  وكان قد أسلم وهاجر إىل أرض احلبشة، ثم ارتد، وتنرصّ

وشيخ ابن سعد يف اخلربين هو الواقدي، وهو مرتوك عىل سعة علمه.

(١) «الروض األنف»، (٦ / ٥٣٨).
(٢) «سرية ابن إسحاق»، حتقيق حممد محيد اهللا، ص [٢٤١].

(٣) «طبقات ابن سعد»، (٩٧/٨).
(٤) «طبقات ابن سعد»، (٢١٨/٨).



١٨٩
، وفيه: «ثـم افتتن وتنرصّ فامت  ورواه احلاكم يف (املسـتدرك) عن الزهري مرسـالً
»(١)، ورواه موصوالً من  وهـو نرصاين، وأثبت اهللا اإلسـالم ألم حبيبة، وأبت أن تتنـرصّ
طريق الواقدي، وفيه رؤيا أم حبيبة(٢)، كرواية ابن سعد. «ومراسيل الزهري ضعيفة»(٣)، 
: «قال حييى بن سـعيد القطان: مرسـل الزهري رشّ من مرسل  قال اإلمام الذهبي 
ى، وإنام يرتك من ال حيب أن يسميه. قلت  ـمّ ي سَ غريه؛ ألنه حافظ، وكل ما قَدرَ أن يُسـمّ
(الذهبي): مراسيل الزهري كاملعضل؛ ألنه يكون قد سقط منه اثنان، وال يسوغ أن نظن 
به أنه أسـقط الصحايب فقط، ولو كان عنده عن صحايب ألوضحه، وملا عجز عن وصله، 
ومن عدّ مرسـل الزهري كمرسـل سعيد بن املسـيب، وعروة بن الزبري ونحومها، فإنه مل 

.
يدر ما يقول، نعم كمرسل قتادة ونحوه»(٤)

ورو اخلرب الطربي يف (تارخيه)، يف: «ذكر اخلرب عن أزواج رسول اهللا 0» 
، وفيه عند ذكر أم حبيبة: «فتنرصّ زوجها، وحاوهلا أن تتابعه  عن هشـام بن حممد مرسـالً
فأبت، وصربت عىل دينها، ومات زوجها عىل النرصانية»(٥)، واخلرب فضالً عن إرسـاله؛ 
 : فإنه عن هشام بن حممد بن السائب الكلبي، وهو رافيض مرتوك، قال اإلمام أمحد 
ث عنـه»(٦). ونقله ابن األثري يف  ا حيدِّ «إنام كان صاحب سـمر ونسـب، ما ظننت أن أحدً

ا. (تارخيه)(٧) عن ابن الكلبي أيضً

(١) «املستدرك» (٢١/٤).
.(٢٢/٤) (٢)

(٣) قاله احلافظ يف «التلخيص احلبري» (١١١/٤).
(٤) «سري أعالم النبالء»، (٥ / ٣٣٨ ٣٣٩).

(٥) «تاريخ الطربي»، (٢ / ٢١٣). 
(٦) «لسان امليزان»، (٦ / ١٩٦).

(٧) «الكامل يف التاريخ»، (٢١٠/٢).



١٩٠
ورواه البيهقـي يف (الدالئـل) مـن طريق ابن هليعة عن أيب األسـود عن عروة قال: 
«ومـن بني أسـد بـن خزيمة: عبيـد اهللا بن جحش، مـات بأرض احلبشـة نرصانيًا، ومعه 
امرأته أم حبيبة بنت أيب سـفيان، واسـمها رملة، فخلف عليها رسـول اهللا 0، 
أنكحـه إياها عثامن بن عفان بأرض احلبشـة»(١)، واخلرب فيه علتان: اإلرسـال، وضعف 
جها  : «وأما قول عروة إن عثامن زوّ ابـن هليعة. واملتن هنا فيه غرابة. قال ابـن كثري 
منـه فغريـب؛ ألن عثـامن كان قد رجع إىل مكة قبـل ذلك ثم هاجـر إىل املدينة، وصحبته 

.
زوجته رقية»(٢)

وعبيد اهللا بن جحش مل يرتجم له ابن عبد الرب يف (االسـتيعاب)، وال ابن األثري يف 
(أُسد الغابة)، وال ابن حجر يف (اإلصابة)، ويف ترمجة أخيه عبد اهللا  يف (اإلصابة) 
مل يذكـر ابـن حجر شـيئًا، أما ابن عبـد الرب فقد قال يف (االسـتيعاب) يف ترمجـة عبد اهللا: 
«وكان هـو وأخـوه أبو أمحد عبد بن جحش من املهاجريـن األولني ممن هاجر اهلجرتني، 
وأخومها عبيد اهللا بن جحش تنرصّ بأرض احلبشة، ومات هبا نرصانيًا، وبانت منه امرأته 

أم حبيبة»(٣)، وكذا ذكر ابن األثري يف ترمجة عبد اهللا.
 ويف ترمجـة أم حبيبـة  يف (اإلصابـة) قـال ابـن حجـر: «وملا تنـرص زوجها
عبيد اهللا، وارتد عن اإلسـالم فارقها، فأخرج ابن سـعد من طريق إسامعيل بن عمرو بن 

سعيد األموي قال...»(٤)، وذكر القصة التي رواها ابن سعد عن الواقدي، وسبقت.
ويف ترمجتها يف (التهذيب) مل يذكــر احلافـظ تنـرصّ عبيد اهللا بل قال: «هاجرت إىل 
احلبشـة مع زوجها عبيد اهللا بن جحش هناك، ومات، فتزوجها رسـول اهللا 0  

(١) «دالئل النبوة»، (٣ / ٤٦٠).
(٢) «البداية والنهاية»، (٤/ ١٤٣).

(٣) «االستيعاب» (هبامش اإلصابة، ٢ / ٢٦٣).
(٤) «اإلصابة»، (٤ / ٢٩٩).



١٩١
وهي هناك، سـنة ست، وقيل سنة سـبع»(١)، وقال الذهبي يف (السري) يف ترمجة أم حبيبة 
ة زوجها،  : «ابن سـعد: أخربنا الواقدي: أخربنا..»، وذكـر رؤياها  وردّ

ثم قال (الذهبي): «وهي منكرة»(٢). ومل يبنيّ  وجه النكارة.
ح أن خرب ردته غري صحيح: أن الروايات الصحيحة يف نكاحه 0   ومما يرجّ
بأم حبيبة  مل تذكر شـيئًا من ذلك؛ فقد رو اإلمام أمحد بسـند صحيح من طريق 
: «أهنا كانت حتت عبيد اهللا بن جحش، وكان أتى  الزهري عن عروة عن أم حبيبة 
جها  النجايش فامت، وأن رسول اهللا 0  تزوج أم حبيبة وهي بأرض احلبشة، زوّ

.
ا أبو داود(٤)، والنسائي(٥) إياه النجايش، وأمهرها أربعة آالف»(٣)، ورواه أيضً

مما سبق يتبني - واهللا أعلم - أن قصة ردة عبيد اهللا بن جحش مل تثبت، لعدة أدلة منها: 
١ - أهنا مل تُروَ بسـند صحيح متصل، فاملوصول من طريق الواقدي. واملرسل جاء 
عن عروة بن الزبري، وال يمكن أن نحتج باملرسل (عند من ير االحتجاج به) يف مسألة 

كهذه؛ فيها احلكم عىل أحد السابقني األولني  بالردة.
٢ - أن الروايـات الصحيحة يف زواجه 0  بأم حبيبة مل تذكر ردة زوجها 

السابق، كام يف الرواية السابقة عند أمحد، وأيب داود، والنسائي.
٣ - أنـه يبعـد أن يرتد أحد السـابقني األولني لإلسـالم عن دينـه، وهو ممن هاجر 
ا بدينـه مع زوجـه، إىل أرض بعيدة غريبة. خاصة أن عبيـد اهللا بن جحش ممن هجر  فـرارً
مـا عليه قريش من عبادة األصنام، والتامسـه مع ورقة وغـريه احلنيفية - كام يف رواية ابن 

.(١٢/ ٤١٩) (١)
(٢) «سري أعالم النبالء»، (٢ / ٢٢١).       

(٣) «الفتح الرباين»، (١٦ / ١٧٠).
(٤) كتاب «النكاح»، باب «الصداق»، رقم [٢٠٩٣]، «عون املعبود»، (٦ /١٣٧).

(٥) كتاب «النكاح»، «القسط يف األصدقة»، (٦ / ١١٩)، وصححه األلباين، «صحيح النسائي»، (٧٠٥/٢).



١٩٢
إسـحاق (بدون سـند) الـواردة أول هذا البحـث - ويف رواية ابن سـعد (عن الواقدي) 
أنه كان قد دان بالنرصانية قبل اإلسـالم. ومعلوم أن البشارة ببعثة الرسول 0  
كانـت معروفة عنـد أهل الكتاب من هيـود، ونصار؛ فكيف يُتصـور من رجل يرتقب 
 الديـن اجلديـد أن يعتنقه ثـم يرتد عنه لدين منسـوخ؟! كـام أن زواج النبي 0
 بأم حبيبة كان يف سـنة سـت، وقيل سـبع، وردة عبيد اهللا املزعومة قبل ذلك بمدة، وهي 
مرحلة كان اإلسـالم قد عال فيها وظهر حتى خارج اجلزيرة العربية، بل أصبح هناك من 

يُظهر اإلسالم ويُبطن الكفر؛ كحال املنافقني.
ا  أنه سأله - ضمن سؤاالته-:  ٤ - يف حوار هرقل مع أيب سفيان وكان إذ ذاك مرشكً
«هل يرتد أحدٌ منهم سـخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فأجاب أبو سـفيان: ال». ولو كان 
عبيـد اهللا قد تنرصّ لوجدها أبو سـفيان فرصة للنيل مـن النبي 0  ودعوته، كام 
ـئل: «فهل يغدر؟ قلت: ال، ونحن منه يف مدة ال ندري ما هو فاعل فيها؟ قال:  فعل ملا سُ
ومل متكنِّي كلمة أُدخل فيها شـيئًا غري هذه الكلمة»(١)، وال يمكن القول بأن أبا سـفيان مل 

ة عبيد اهللا - لو صحت - ألنه والد زوجه أم حبيبة. يعلم بردّ
وبعد؛ فاملسـألة متعلقة بأحد أصحاب رسول اهللا 0، بل ومن السابقني 
ا  ته فـال كالم، وإذا جـاء هنر اهللا بطل هنـر معقل. أمَ األولـني، فـإن صحّ السـند بخرب ردّ
ض املسـلم؛ فكيف إذا  رْ والسـند مل يثبـت؛ فـإن نصوص الرشيعـة حافلة بالذبّ عـن عِ
كان هذا املسـلم صحابيًا بل ومن السـابقني؟! واهللا أعلـم)(٢). انتهى بحروفه من كالم 

العوشن 5.

(١) «فتح الباري»، كتاب «بدء الوحي» (١/ ٤٢).
األقل  يدل عىل  تقدم  كام  الصحابة  ترمجته يف  األئمة عن  «عدول  مانع5:  بن  عبداهللا  الشيخ  قال   (٢)
عىل التوقف يف خامتته، فمن مشى عىل األصل جعله صحابيًا - حتى يصح خالفه - ومن رأ اآلثار يف 
ذكر خامتته حتدث قوة - أوجبت له التوقف يف عده صحابيًا، فاهللا أعلم بحاله - ريض اهللا عن أصحاب

رسول اهللا 0».
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١- قولـه: (وقـال عيل بن أيب طالب- وهو ينعت رسـول اهللا 0: مل يكن 
 ، طِطِ ـد القَ ة مـن القوم، ومل يكن باجلَعْ بْعَ ، وال القصري املـرتدد، وكان رَ ـطِ غَّ بالطويـل املُمَ
ثَم، وكان يف الوجه تدوير، وكان أبيض  لْ م، وال باملُكَ ، ومل يكن باملُطَهَّ الً جِ ـبْط، رَ وال بالسَّ
ثْنُ  د، شَ رَ بَة، أجْ ُ ، دقيق املرسْ تَدِ اش والكَ لِيل املُشَ ار، جَ فَ ب األشْ دَ ج العينني، أهْ عَ ا، أدْ بً َ مُرشْ
ا، بني كتفيه  بَب، وإذا التفت التفت معً لّع كأنام يميش يف صَ قَ الكفني والقدمني، إذا مشى تَ
ا، وأصدق الناس  ا، وأجرأ الناس صدرً خاتـم النبوة، وهو خاتم النبيني، أجود الناس كفً
ة، وأكرمهـم عرشة، من رآه بدهيـة هابه، ومن  ريكَ ـة، وأوىف النـاس ذمة، وألينهـم عَ هلْجَ

خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته: مل أر قبله وال بعده مثله، 0).
© ضعيف.  ª « ¬  ® ¯ °

رواه الرتمـذي يف (سـننه)، كتاب (املناقب عن رسـول اهللا 0)، باب: 
«مـا جاء يف صفة النبـي 0»، حديث رقم [٣٦٣٨] وقال أبو عيسـى: (هذا 
حديـث حسـن غريب ليس إسـناده بمتصـل). ورواه أيضـا يف (الشـامئل املحمدية)، 

حديث رقم [٧]. 
ضعفه األلباين يف (خمترص الشـامئل املحمدية) ص [١٦]، و(املشـكاة) حديث رقم 

.[٥٧٩١]

© قد صحح األلباين بعض األلفاظ الواردة يف هذا احلديث يف (صحيح سنن  Æ Ç È É Ê
. الرتمذي) برقم [٢٨٧٧] عن عيل 

٢- –WÊÿÈ=(وقال أبو هريرة: ما رأيت شيئًا أحسن من رسول اهللا 0، كأن 
ا أرسع يف مشـيه من رسـول اهللا 0،  الشـمس جتـري يف وجهه، وما رأيت أحدً

 له، وإنا لنجهد أنفسنا، وإنه لغري مكرتث). كأنام األرض تُطْوَ



١٩٤
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رواه الرتمـذي يف سـننه، كتـاب املناقـب عـن رسـول اهللا 0، بـاب: «ما 
جـاء يف صفة النبي 0»، حديث رقم [٣٦٤٨] وقال أبو عيسـى: (هذا حديث 

غريب).
وضعفـه األلبـاين يف (خمترص الشـامئل) حديث رقـم [١٠٠]، وانظـر: (الضعيفة) 

حديث رقم [٤٢١٣].
 . امً بَسُّ ُوشة، وكان ال يضحك إال تَ ة: كان يف ساقيه محُ رَ مُ ٣- –WÊÿÈ=(وقال جابر بن سَ

ل العينني، وليس بأكحل). حَ وكنت إذا نظرت إليه قلت: أكْ
ا فيتبعه أحد إال عرف أنه قد سلكه من طيب  ٤-=–WÊÿÈ (وقال جابر: مل يسلك طريقً

فِه. أو قال: من ريح عرقه). رْ عَ
© ضعيف. ª « ¬  ® ¯ °

رواه الدارمي يف سـننه باب يف حسـن النبي 0 حديث رقم [٦٦] أخربنا 
مالك بن إسـامعيل، ثنا إسحاق بن الفضل بن عبد الرمحن اهلاشمي، أنا املغرية بن عطية، 

عن أيب الزبري، عن جابرفذكره...
˚Ï‡_gÿ يف (الصحيحة) حديث رقم [٢١٣٧]: (هذا إسناد ضعيف، أبو الزبري  =̂€_–
مدلـس وقد عنعنه. واملغرية بن عطية جمهـول، أورده ابن أيب حاتم يف (اجلرح والتعديل)  
. وإسـحاق بن الفضل  ا وال تعديالً (٤/ ١/ ٢٢٧) مـن هـذه الرواية، ومل يذكر فيه جرحً
ابـن عبـد الرمحن اهلاشـمي أورده الطـويس يف (رجالـه) (ص ١٤٩) يف أصحاب جعفر 
ا وال تعديالً كغالب عادته! وزاد عىل ما يف هذا  الصـادق رقـم [١٣٤] ومل يذكر فيه جرحً
اإلسناد أنه مدين. ذكره يف أصحاب الباقر (ص ١٠٤رقم ١٧): «إسامعيل بن  الفضل بن 
يعقـوب بـن الفضل بن عبد اهللا بن احلارث بن عبد املطلـب ثقة من أهل البرصة». وذكر 



١٩٥
املعلـق عليـه أنه هو األول املدين، وتبع يف ذلك احلافظ ابن حجر يف (اللسـان) وهو بعيد 

عندي الختالف اسم جدمها، ونسبتهام. واهللا أعلم).
© قد حسـن األلباين يف (الصحيحة) حديـث رقم [٢١٣٧] وذلك بمجموع  Æ Ç È É Ê

طرقه (كان رسول اهللا 0 يعرف بريح الطيب إذا أقبل).
لَجَ الثنيتني، إذا تكلم رؤي كالنور خيرج من بني  ٥-=–WÊÿÈ (قال ابن عباس: كان أفْ

ثناياه).
ا. © ضعيف جد¥ ª « ¬  ® ¯ °

ا. أخرجه الرتمذي  قال األلباين يف (الضعيفة) حديث رقم [٤٢٢٠]:  (ضعيف جد¥
يف (الشـامئل) (رقـم ١٤)، والبيهقـي يف (الدالئـل) (١/ ١٦٣)، والضيـاء املقـديس يف 
(املختـارة) (٦٧/ ١٠٧/ ١) عـن عبـد العزيز بـن أيب ثابت الزهري: حدثني إسـامعيل 
ابن إبراهيم ابن أخي موسـى بن عقبة، عن موسـى بن عقبة، عن كريب، عن ابن عباس 

ا. مرفوعً
ا؛ عبد العزيز هذا؛ –_€=^W¬Ã_wÿ «مرتوك، احرتقت  –WlŸ وهذا إسناد ضعيف جدً

كتبه؛ فحدث من حفظه فاشتد غلطه».
ومن طريقه أخرجه الطرباين يف (األوسط)؛ كام يف (املجمع) (٨/ ٢٧٩)، و(جممع 
البحريـن) (ص ٣٢٢ - نسـخة احلرم).اهــ وضعفـه يف (خمترص الشـامئل) حديث رقم 

.[١٣]

وضعفه املناوي يف (التيسـري برشح اجلامع الصغري) (٤٤٨/٢)، ونقل عن اهليثمي 
ا) وذلك يف (فيض القدير) حديث  قوله: (وفيه عبد العزيز بن أيب ثابت وهو ضعيف جد¥

رقم [٦٤٨٢].
© ضعيف. ª « ¬  ® ¯ °



١٩٦
رواه الرتمذي يف (سـننه)، كتاب (املناقب عن رسـول اهللا 0)، باب: «ما 
جـاء يف صفة النبي 0»، حديث رقم [٣٦٤٥] وقال أبو عيسـى: (هذا حديث 

حسن غريب من هذا الوجه صحيح).
وضغفـه األلبـاين يف (خمتـرص الشـامئل) حديـث رقـم [١٩٣]، (ضعيـف اجلامع 

ãالصغري) [٤٤٧٤]، وضعفه األرناؤوط يف حتقيقه للمسند حديث رقم [٢٠٩٥٥]. � } � F � S ; � � Q � ± D M F � ; L ¡
–WÊ|||ÿÈ=(ولنـرتك هنـد بن أيب هالة يصف لنا رسـول اهللا0؛ قـال هند فيام 
قال: كان رسـول اهللا 0 متواصل األحزان، دائم الفكرة، ليسـت له راحة، وال 
يتكلم يف غري حاجة، طويل السكوت، يفتتح الكالم وخيتمه بأشداقه -ال بأطراف فمه- 
، ال فضول فيه وال تقصري، دمثًا ليس باجلايف وال باملهني،  ويتكلـم بجوامـع الكلم، فصالً
ا -ما يطعـم- وال يمدحه، وال  يعظـم النعمـة وإن دقت، اليذم شـيئًا، ومل يكن يذم ذواقً
يقـام لغضبـه إذا تعـرض للحق بـيشء حتى ينترص لـه، ال يغضب لنفسـه، وال ينترص هلا 
-سـامحة- وإذا أشار أشـار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا غضب أعرض وأشاح، 

وإذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم، ويفرت عن مثل حب الغامم.
وكان خيزن لسـانه إال عام يعنيه، يؤلف أصحابه وال يفرقهم، يكرم كريم كل قوم، 

ويوليه عليهم، وحيذر الناس، وحيرتس منهم من غري أن يطوي عن أحد منهم برشه.
يتفقـد أصحابـه، ويسـأل الناس عام يف الناس، وحيسـن احلسـن ويصوبـه، ويقبح 
القبيـح ويوهنـه، معتدل األمر، غري خمتلف، ال يغفل خمافة أن يغفلوا أو يملوا، لكل حال 

عنده عتاد، ال يقرص عن احلق، وال جياوزه إىل غريه.
الذيـن يلونه من الناس خيارهم، وأفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده 

منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة.



١٩٧
كان ال جيلس وال يقوم إال عىل ذكر، وال يوطن األماكن-ال يميز لنفسه مكانًا- إذا 
انتهى إىل القوم جلس حيث ينتهي به املجلس، ويأمر بذلك، ويعطي كل جلسـائه نصيبه 
ا أكرم عليه منه، من جالسـه أو قاومه حلاجة صابره حتى  حتى ال حيسـب جليسـه أن أحدً
يكون هو املنرصف عنه، ومن سأله حاجة مل يرده إال هبا أو بميسور من القول، وقد وسع 
ا، وصـاروا عنده يف احلق متقاربـني، يتفاضلون عنده  النـاس بسـطه وخلقه، فصار هلم أب¥
بالتقو، جملسـه جملس حلم وحياء وصرب وأمانـة، ال ترفع فيه األصوات، وال تؤبن فيه 
احلرم-ال ختشى فلتاته- يتعاطفون بالتقو، يوقرون الكبري، ويرمحون الصغري، ويرفدون 

ذا احلاجة، ويؤنسون الغريب.
اب،  خَّ كان دائـم البرش، سـهل اخللق، لـني اجلانب، ليس بفظ، وال غليـظ، وال صَ
وال فحاش، وال عتاب، وال مداح، يتغافل عام ال يشـتهي، وال يقنط منه. قد ترك نفسـه 
ا، وال  مـن ثـالث: الرياء، واإلكثار، ومـا ال يعنيه، وتـرك الناس من ثالث: ال يـذم أحدً
يعريه، وال يطلب عورته، وال يتكلم إال فيام يرجو ثوابه، إذا تكلم أطرق جلسـاؤه، كأنام 
عىل رءوسـهم الطري، وإذا سـكت تكلمـوا. ال يتنازعون عنده احلديـث، من تكلم عنده 
أنصتـوا له حتى يفـرغ، حديثهم حديث أوهلم، يضحك مما يضحكـون منه، ويعجب مما 
يعجبـون منـه، ويصـرب للغريب عىل اجلفوة يف املنطـق، يقول: إذا رأيتـم صاحب احلاجة 

يطلبها فأرفدوه، وال يطلب الثناء إال من مكافئ).
ا. ضعيف جد¥ © ª « ¬  ® ¯ °

ا يف (خمترص الشامئل) حديث رقم [٦]. äوضعفه األلباين جد¥ É å æ ç è é Ð ¬ ê ë ì í î ¯ ° ï ð
–_€=^fiÎ—ÿ^=‚f يف (مدارج السـالكني) (٣٧٨/١): (وأما حديث هند بن أيب هالة 
يف صفـة النبـي: إنـه كان متواصل األحزان فحديـث ال يثبت ويف إسـناده من ال يعرف، 



١٩٨
وكيـف يكـون متواصل األحـزان، وقد صانه اهللا عن احلـزن عىل الدنيا وأسـباهبا، وهناه 
عـن احلـزن عىل الكفـار، وغفر له ما تقدم مـن ذنبه وما تأخر، فمن أيـن يأتيه احلزن؟ بل 
كان دائـم البرش، ضحوك السـن كـام يف صفته: الضحوك القتال -صلوات اهللا وسـالمه 
عليه- وأما اخلرب املروي: (إن اهللا حيب كل قلب حزين) فال يعرف إسناده، وال من رواه 
وال تعلم صحته، وعىل تقدير صحته: فاحلزن مصيبة من املصائب التي يبتيل اهللا هبا عبده، 
فـإذا ابتـىل به العبـد فصرب عليه أحب صربه عـىل بالئه، وأما األثر اآلخـر: (إذا أحب اهللا 
ا) فأثر إرسائييل، قيل:  ا جعل يف قلبه مزمـارً ا نصـب يف قلبه نائحة، وإذا أبغـض عبدً عبـدً
إنـه ىف التوراة وله معنى صحيح، فـإن املؤمن حزين عىل ذنوبه والفاجر اله العب مرتنم 
[»  º  ¹   ̧ ¶  µ] :فـرح، وأمـا قولـه تعاىل عـن نبيـه إرسائيـل 
[M: ٨٤] فهـو إخبار عـن حاله بمصابه بفقد ولده وحبيبه وأنـه ابتاله بذلك كام ابتاله 

بالتفريـق بينه وبينه. وأمجع أرباب السـلوك: عىل أن حزن الدنيا غـري حممود إال أبا عثامن 
احلريي فإنه قال: احلزن بكل وجه فضيلة وزيادة للمؤمن ما مل يكن بسـبب معصية قال: 
ا فيقـال: ال ريب أنه حمنـة وبالء من اهللا  ـا فإنـه يوجب متحيصً ألنـه إن مل يوجـب ختصيصً

بمنزلة املرض واهلم والغم وأما أنه من منازل الطريق: فال واهللا سبحانه أعلم).
–_€=^Î›Îoƒ=‚f^=Ô|||‹˙≈ÿ^=ÅÎ|||êÿ‚ يف رشح كتاب البيوع (مـن بلوغ املرام):  «كل 
ا أصول منها: أن اهللا سـبحانه  ث الندم فإنّ الرشع يأمرنا باالبتعاد عنه، وهلذا أيضً ْـدِ مـا حيُ

  À     ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶     µ  ]́ :وتعاىل قـال
Á] [q: ١٠] ، واهللا تعـاىل إنـام أخربنا بذلك من أجـل أن نتجنب هذا اليشء، ليس 
جمـرد إخبار أن الشـيطان يريد إحزاننا، ال؛ ^WÉ^à›ÿ أن نبتعـد عن كل ما حيزن، و هلذا قال 
(١)؛ فكل 

«Ê‡äwÍ=÷ÿÖ=„`=⁄r`=‚‹=Ipÿ_oÿ =̂„ËÉ=„_|||·n =̂r_·kÍ=˘» :0 النبـي
ما جيلب احلزن لإلنسان فهو منهي عنه. 

(١) أخرجه أمحد (٤٢٥/١، رقم ٤٠٣٩)، والبخاري (٢٣١٩/٥، رقم ٥٩٣٢)، ومسلم (١٧١٨/٤، رقم 
٢١٨٤)، والرتمذي (١٢٨/٥، رقم ٢٨٢٥) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (١٢٤١/٢، رقم ٣٧٧٥).



١٩٩
J_!Î‡_n أن الرسول 0 أمر من رأ رؤيا يكرهها أن يتفل عن يساره ثالث 
مرات، ويسـتعيذ باهللا من رشها ومن رش الشـيطان، وينقلب إىل جنبه الثاين، وال خيرب هبا 
ا، ويتوضـأ ويصيل، كل هـذا من أجل أن يطرد اإلنسـان عنه هذه اهلمـوم التي تأيت  أحـدً
نا ثَ  هبـا هذه األمراض، وهلـذا قال الصحابة: لقد كنـا نر الرؤيا فنمرض منهـا، فلام حدَّ

رسولُ اهللا 0 هبذا احلديث؛ يعني: اسرتاحوا، ومل يبق هلم هم، فكل يشء جيلب 
اهلـم واحلـزن والغم فإن الشـارع يريد منـا أن نتجنبه، وهلـذا 4: [ %  &  
'  )  (  *   +  ,  -    .  /  0] [2: ١٩٧]؛ ألن اجلـدال جيعـل 

هُ من أجل املجادلة، سيحصل له هم ويلهيه عن العبادة. رُ الفرد حيتمي ويتغري فِكْ
؛ أي: أن اهللا  يريد منـك أن تكون دائامً  املهـم اجعل هـذه نصب عينيك دائـامً

ا عن احلزن.  ا بعيدً مرسورً
Wm˘_|||v=q˙n=Êÿ=Ô|||—Î—wÿ=حالة ماضية، وحالة حـارضة، وحالة  =̂Ï|||Ã=„_|||å‡ˇ^Ë
WÔÎó_›ÿ=يتناسـاها اإلنسـان وما فيها من اهلموم؛ ألهنا انتهت بام هي عليه إن  مسـتقبلة؛̂ 
(١) وتناسـى، 

«_Â·‹=^àÎ~=Ï·ÕŸ~^Ë=Ï|||kgÎî‹=ÏÃ=Ï‡àr`=fi|||ÂŸÿ^» :كانـت مصيبـة فقل
ي عن النياحة، ملاذا؟ ألهنا جتدد األحزان وتذكر هبا. وهلذا هنُ

، اعتمد عىل اهللا، وإذا جاءتك األمور فارضب هلا  ^WÔŸg—kå›ÿ=علمها عند اهللا 
احلل، لكن اليشء الذي أمرك الشارع باالستعداد له فاستعد له.

WÓà|||ó_wÿ هـي التي بإمكانـك معاجلتها، حاول أن تبتعـد عن كل يشء  =̂Ô|||ÿ_wÿ^Ë
جيلـب اهلـم و احلزن والغم، لتكـون دائامً مسـرتحيًا منرشح الصدر، مقبـالً عىل اهللا وعىل 
عبادتـه وعىل شـؤونك الدنيوية واألخروية، فـإذا جربت هذا اسـرتحت؛ أما إن أتعبت 
نفسـك مما مىض، أو باالهتامم باملسـتقبل عىل وجه مل يأذن به الرشع، فاعلم أنك سـتتعب 

ويفوتك خري كثري).
(١) رواه مسلم، كتاب «اجلنائز»، باب «مايقال عند املصيبة»، حديث رقم [٩١٨] وأمحد وغريمها.



٢٠٠ä ì í î ¯ ° ñ ò ó ¯ ° ô Ê Ç õ É ë
: «ومما يدفع به اهلم والقلـق: اجتامع الفكر كله عىل   ÌÑ≈|||åÿ^=Ô‹˙≈ÿ^=€_|||–

االهتـامم بعمـل اليوم احلارض، وقطعه عن االهتامم يف الوقت املسـتقبل، وعن احلزن عىل 
الوقـت املايض، وهلذا اسـتعاذ النبـي 0 من اهلم واحلزن، فـال ينفع احلزن عىل 
األمـور املاضيـة التـي ال يمكن ردها وال اسـتدراكها وقد يرض اهلم الذي حيدث بسـبب 
اخلـوف من املسـتقبل، فعـىل العبد أن يكون ابـن يومه، جيمع جده واجتهـاده يف إصالح 
يومه ووقته احلارض، فإن مجع القلب عىل ذلك يوجب تكميل األعامل، ويتسـىل به العبد 

عن اهلم واحلزن.
والنبي 0 إذا دعا بدعاء أو أرشـد أمته إىل دعاء فإنام حيث مع االسـتعانة 
بـاهللا والطمـع يف فضلـه عـىل اجلـد واالجتهـاد يف التحقق حلصـول ما يدعـو بحصوله. 
والتخيل عام كان يدعو لدفعه ألن الدعاء مقارن للعمل، فالعبد جيتهد فيام ينفعه يف الدين 
=ñàv^» 0 والدنيا، ويسـأل ربه نجاح مقصده. ويسـتعينه عىل ذلك، كام قال
=^Ü‘=lŸ≈Ã=Ï‡ =̀Èÿ=W⁄—j=˙Ã=ÚÏè=÷f_ì =̀^ÖdË=Iäs≈j=˘Ë=!_f=‚≈kã^Ë=÷≈Õ·Í=_‹=Ÿƒ

 ،«„_ Î|||êÿ =̂⁄›ƒ=ykÕj=Èÿ=„eÃ=I⁄≈Ã=Ú_|||è=_‹Ë=! =̂áÑ–=W⁄–=‚’ÿË=I^Ü|||‘Ë=^Ü|||‘=„_‘
فجمع 0 بني األمر باحلرص عىل األمور النافعة يف كل حال. واالسـتعانة باهللا 
وعدم االنقياد للعجز الذي هو الكسـل الضار وبني االستسـالم لألمور املاضية النافذة، 

ومشاهدة قضاء اهللا وقدره.
W‚Î›|||å–=áÈ‹˚^=⁄≈rË=قسـامً يمكن العبد السـعي يف حتصيله أو حتصيل ما يمكن 
منه، أو دفعه أو ختفيفه فهذا يبدي فيه العبد جمهوده ويسـتعني بمعبوده. وقسـامً ال يمكن 
فيه ذلك، فهذا يطمئن له العبد ويرىض ويسـلم، وال ريب أن مراعاة هذا األصل سـبب 

للرسور وزوال اهلم والغم).



٢٠١
Ë–_€  يف كتابه (الوسـائل املفيدة للحياة السـعيدة): «ومن األسباب املوجبة 

للـرسور وزوال اهلـم والغـم: السـعي يف إزالـة األسـباب اجلالبـة للهمـوم ويف حتصيل 
األسـباب اجلالبة للرسور وذلك بنسـيان مـا مىض عليه من املكاره التـي ال يمكنه ردها، 
ومعرفته أن اشتغال فكره فيها من باب العبث واملحال، وأن ذلك محق وجنون، فيجاهد 
قلبه عن التفكر فيها وكذلك جياهد قلبه عن قلقه ملا يستقبله، مما يتومهه من فقر أو خوف 
أو غريمها من املكاره التي يتخيلها يف مستقبل حياته. فيعلم أن األمور املستقبلة جمهول ما 
يقـع فيها من خري ورش وآمال وآالم، وأهنا بيـد العزيز احلكيم، ليس بيد العباد منها يشء 
إال السـعي يف حتصيل خرياهتا، ودفع مرضاهتا، ويعلم العبد أنه إذا رصف فكره عن قلقه 
من أجل مسـتقبل أمره، واتكل عىل ربه يف إصالحه، واطمأن إليه يف ذلك، إذا فعل ذلك 

اطمأن قلبه وصلحت أحواله، وزال عنه مهه وقلقه». انتهى.

وهبـذا ينتهـي مـا أردت تعليقه عىل كتـاب الرحيق املختـوم ،أسـأل اهللا أن ينفع به 
املسلمني، إنه ويل ذلك والقادر عليه.

  



٢٠٢
A

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 
Zá…i@b‡c

فأرجـو اهللا أن يكـون هـذا العمل- وهو التعليـق عىل كتاب (الرحيـق املختوم) - 
ا لوجهه الكريم، وأن أكون قد حققت اهلدف من تأليفه وهو: خالصً

تنقية السـرية النبوية من احلوادث التي ال تصح، واألحاديث الضعيفة، وكذلك العبارات 
. التي ال ينبغي استعامهلا مع النبي  0 والصحابة 

وأدعـو املسـلمني إىل قـراءة السـرية النبوية الصحيحـة للتعرف عىل أحـوال النبي 
  Ä  Ã        Â  Á] :6 ،0 والتـأيس به، واالقتـداء هبديه، واتبـاع سـنته

.[٢١ :2] [Ñ  Ð  Ï Î  Í  Ì  Ë  Ê     É  È   Ç  Æ  Å

  }     |  {z  y  xw  v    u   t  s  r  q  p و6: [
 .[٧ :s] [ے  ~

وأن يتخلـق املسـلمون بأخـالق الرسـول 0 الـذي كان خلقـه القرآن، 
وبخاصـة ونحـن يف زمـن نعـاين فيه مـن افتقـاد اخللق احلسـن الذي قـال عنه رسـولنا 

.
(١)

«fiÛ_—ÿ^=fiÛ_îÿ^=ÔráÉ=Ê—Ÿ~=‚åwf=◊áÑÎÿ=‚‹¯›ÿ^=„d» :0
أسـأل اهللا تعـاىل أن ينفـع هبذا الكتـاب، وأن يوفقنا ملا حيب ويـرىض، إنه ويل ذلك 

والقادر عليه. وصىل اهللا عىل حممد وآله وصحبه وسلم.
Êgk‘Ë=

@Êºã‹a@áj»@Ìic
Å˛æa@á·´@Êi@ÜÌ·´@

(١) «حديث صحيح» رواه أبوداود [٤٧٩٨]، وأمحد [٢٤٦٣٩]، وصححه األلباين واألرناؤوط.
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